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مقدمه
راهنمای تهیهی«طرح پیشنهادی پایاننامه» کارشناسی ارشد دانشکدهی کشاورزی ،به منظور کمک به
یکسانسازی شیوهی نگارش و تسهیل آمادهسازی و تکمیل مراحل اجرای پژوهش در مقاطع تحصیالت تکمیلی
دانشکدهی کشاورزی تهیه گردیده است .هدف این شیوهنامه بسترسازی برای انجام یک پژوهش دقیق ،مؤثر و
کاربردی در دانشکدهی کشاورزی است .این شیوهنامه در چندین جلسه شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده مورد
بحث قرار گرفته و نهایی گردیده است .با تصویب نهایی این شیوه نامه از نیمسال دوم سال تحصیلی ،95-96
الزم االجرا است.
روند تهیهی طرح پیشنهادی پایاننامه
طرح پیشنهادی پایاننامه که اصطالحاً طرح پیشنهادی نیز نامیده شده است ،پس از انتخاب استاد راهنما و
تعیین موضوع توسط دانشجو تهیه میشود .در تکمیل این طرح ،استاد (استادان) راهنما و در صورت نیاز استاد
(استادان) مشاور با مطالعهی طرح اولیه نگارش شده توسط دانشجو و ارایهی نظرات خود با دانشجو همکاری
مینمایند .بدیهی است که این طرح باید بر اساس مطالعات دقیق و عمیق دانشجو در زمینهی «موضوع مورد
تحقیق» و مسایل پیرامون آن مطابق این شیوهنامه ،نوشته شود .دانشجو موظف است قبل از نوشتن طرح
پیشنهادی ،مطالعات خود در زمینهی موضوع را تکمیل نموده و در مورد موضوع ،پیشینهی تحقیق و روش اجرا
در متون داخلی و خارجی ،کتب ،مقاالت و وبگاههای علمی یادداشت برداری نموده و با ذکر دقیق منابع و حفظ
اصالت و امانتداری شروع به نوشتن طرح خود نماید .پس از آن توسط استاد راهنمای اول تأیید و برای داوری
به شورای گروه تحویل گردد .در شورای گروه طرح پیشنهادی تعیین داور میشود.
شرایط داوری طرح پیشنهادی در گروههای علمی دانشکده
 -1الزم است حداقل دو داور در گروه ،طرح پیشنهادی را مطالعه و پس از ارایه نظرات مکتوب عودت نمایند.
 -2داوران نباید در راهنمایی و مشاوره دانشجو نقشی داشته باشند.
 -3در گروههایی که تعداد اساتید از این تعداد کمتر است رعایت بندهای  1و  2الزامی نیست.
 - 4با توجه به تخصصی بودن موضوعات ،نظر شورای گروه مشورتی و در جهت بهبود نگارش و قوام علمی
طرح بوده و تصمیمگیری نهایی در مورد مشکالت مورد بحث بر عهدهی«استاد(ان) راهنما» میباشد.
 -5در مواردی که داوران نظری غیر از استاد راهنما دارند که میتواند بر موضوع ،عنوان و روش اجرا تأثیر
عمده بگذارد از روش اقناعی استفاده شود.
 -6با عنایت به امکان مطالعهی طرحهای پیشنهادی در کمتر از یک ساعت ،حداکثر زمان الزم برای مطالعه
داور و تحویل آن به دفتر گروه دو روز کاری و حداکثر یک روز قبل از تشکیل شورای گروه میباشد.
 -7بهتر است داوری موضوع انتخابی حتیاالمکان با تخصص داوران طرح پیشنهادی مطابقت داشته باشد.
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شیوهی نگارش متن طرح پیشنهادی پایاننامه
فرم خام طرح پیشنهادی پایاننامه از وبگاه دانشگاه قابل دستیابی است.
دانشجویان عزیز ،ابتدا این فرم را دانلود نموده و برای تکمیل آن از روش نگارش و راهنماییهای زیر با نظر استاد
یا استادان راهنما و مشاور استفاده نمایند.
اولین نکته در نوشتن طرح «یکنواختی» در کل نوشتار است .قلم مورد استفاده و شیوهی نگارش طرح
پیشنهادی پایاننامه در دانشکدهی کشاورزی قلم فارسی B Nazanin:با اندازهی 13و قلم انگلیسی B Times

 New Romanبا اندازهی  2( 11واحد کوچکتر) است.
 -1اطالعات دانشجو
اطالعات دانشجو به طور دقیق و با نام کامل شناسنامهای در بخش اول وارد شود .نوشتن نام و نام خانوادگی
دانشجو ،شماره دانشجویی ،مقطع ،دانشکده ،گروه ،رشته تحصیلی و گرایش ،پست الکترونیک و نشانی و تلفن
الزاماً به صورت برجسته ( )Boldباشد (به این بخش از فرم تکمیل شده در پایین دقت نمایید .نشانی و تلفن
باید کامل بوده به طوریکه در صورت تماس ضروری و مکاتبه از طرف دانشگاه قابل حصول باشد.
 -1اطالعات دانشجو
نام و نامخانوادگی :محمدرضا اعالیی
دانشکدهی :کشاورزی

دورهی :روزانه

شمارهی دانشجویی 934267879 :مقطع :کارشناسی ارشد
گروه :گیاهپزشکی

رشتهی تحصیلی و گرایش :بیماریشناسی گیاهی

نوبت دوم  پردیس خودگردان

Email:maalae@gmail.com

نشانی و تلفن :استان فارس ،استهبان ،خیابان امام ،کوچه  22شرقی پالک  6منزل اعالیی
تلفن0722496223355 :

ورودی :مهرماه 

بهمنماه

 -2اطالعات اساتید راهنما و مشاور
اطالعات مربوط به استاد (استادان) راهنما و استاد (استادان) مشاور با کمک استاد راهنمای اول تکمیل گردد .در
صورتیکه فقط یک استاد راهنما و یک استاد مشاور در کمیتهی راهنمایی پایاننامه حضور داشته باشند
ردیفهای اضافی حذف شود .در نسخهی نهایی جهت ارسال به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه ،اصل امضای
استاد (استادان) راهنما و مشاور ضروری میباشد .در صورتیکه یکی از اعضای کمیتهی پایاننامه در دانشگاه
حضور نداشته باشد ،امضای «از طرف» توسط استاد راهنمای اول بالمانع است .به هر حال طرحهای فاقد امضای
کمیتهیپایاننامه قابل ارسال به شورای تحصیالت تکمیلی دانشگاه نمیباشند .تکمیل تمام بخشهای جدول از
جمله تعداد پایاننامهها /رسالههای در حال اجرا تحت راهنمایی و مشاوره ضروری است.
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 -2اطالعات اساتید راهنما و مشاور
کمیته راهنمایی
پایاننامه /رساله

نام و نام خانوادگی

تخصص اصلی

محل
رتبهی
دانشگاهی خدمت

درصد
مشارکت

تعداد پایاننامهها /رسالههای مصوب

و در حال اجرا
تحت راهنمایی

تحت مشاوره

دکترا

دکترا

ارشد

ارشد

امضا

استاد راهنما ()1
استاد راهنما ()2
استاد مشاور ()1
استاد مشاور ()2
 تعداد پایاننامهها /رسالههای مصوب در دانشگاه یاسوج بر اساس درصد مشارکت درج گردد.

 -3شناسنامه پایاننامه
اولین قدم برای نگارش یک طرح پیشنهادی پایاننامه ،انتخاب موضوع است .موضوع باید در تخصص استاد(ان)
راهنما باشد یا به نحوی هر بخش از آن توسط کمیته پایاننامه هدایت شود .انتخاب موضوع پایاننامه و پیشنهاد
آن توسط استاد راهنما صورت میگیرد .استادان راهنما در انتخاب موضوعات تخصصی آزاد میباشند .بهتر است
که استاد راهنما در تخصص خود دارای یک برنامهریزی بلندمدت بوده و در مورد مشکالت موجود در کشور
متناسب با تخصص و امکانات موجود موضوعاتی را انتخاب و به تدریج توسط دانشجویان عالقهمند انجام دهد .در
این صورت موضوع پیشنهادی میتواند بخشی از یک برنامهی چند ساله در حل یک مسأله و یا چندین مسألهی
کشور باشد .به طورکلی موضوع باید دارای معیارهایی باشد که خالصهی آنها به شرح زیر است.
-1موضوع اولویتدار باشد :موضوع باید جزء موضوعات اولویتدار کشوری یا منطقهای باشد.
 -2اجتناب از دوبارهکاری در موضوع طرح :برای این منظور ،محقق باید مقاالت داخلی و خارجی ،خالصهی
کنگرهها را بررسی نموده و در صورت لزوم با سایر محققان تماس حاصل نماید .البته ذکر این نکته الزم است که
زمانی یک موضوع تکراری است که تمامی ابعاد تحقیق و موضوع همانند باشند ،لیکن اگر از نظر زمانی یا مکانی
با هم متفاوت باشند ،موضوع دیگر تکراری نیست.
 -3موضوع قابل اجراء باشد :تمامی امکانات و شرایط الزم برای انجام تحقیق درخصوص موضوع مذبور در آن
مکان فراهم باشد.
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 -3شناسنامهی پایاننامه
عنوان فارسی:

عنوان انگلیسی:
کلید واژگان فارسی:

کلید واژگان انگلیسی:
نوع پژوهش:

بنيادي
نظري

توسعهاي
عملي

کاربردي

عملي  -ميداني

این پایاننامه در راستای اولویتهای علم و فناوری کشور با موضوع  ...................................................از سطح الف  ،ب  ،ج

تعداد واحد پایاننامه:
از بخش  2-3نقشهی جامع علمی کشور

میباشد.

عنوان باید:
جامع و مانع بوده ،و از  16کلمه تجاوز نکند. از قید کلمات عام و مبهم پرهیز شود. در برگیرندهی تمام محتوای کار تحقیقاتی باشد. از به کار بردن واژگان غیر رایج و واژگان انگلیسی که معادل فارسی دارند ،اجتناب شود. به صورت خبری نوشته شود و ترجیحاً شامل عناوین اختصاری نباشد.نکات نگارشی در مورد عنوان فارسی
در عنوان ،رعایت نکات نگارشی و قوانین رشته مربوطه مانند نگارش صحیح اسامی علمی ضروری است:
-1نوشتن اسامی علمی گیاهان ،جانوران و سایر موجودات زنده اصلی مورد تحقیق در عنوان الزامی است.
 -2عنوان انگلیسی باید عیناً برگردان عنوان فارسی باشد.
 -3در صورت لزوم نام شهر و یا استانی که تحقیق در آن انجام شده است ذکر شود .در عنوان انگلیسی بهتر
است که نام استان و کلمه ایران اضافه شود.
 -4عنوان فارسی و انگلیسی بدون نقطه خاتمه یابد.
 -5در عنوان تا حد امکان از اختصارات استفاده نشود.
 -6تنها کلمهی اول عنوان انگلیسی باحرف بزرگ شروع شود.
کلید واژگان
 -1تعداد کلید واژگان  3تا  5کلمه باشد.
 -2کلید واژگان فارسی به ترتیب حروف الفبا و معادل انگلیسی آنها بر اساس ترتیب کلید واژگان فارسی تنظیم
شود.
 -3کلید واژگان میتواند از کلمات عنوان یا خارج از آن باشد.
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 -4واژگان کلیدی ،تمام زوایای طرح پیشنهادی را پوشش دهد ،بهطوریکه در هر گونه کاوشی ،مقالهی
مستخرج از پایاننامه به آسانی در دسترس دیگران قرار گیرد.
 -4نوآوری و مالکیت نتایج طرح
پژوهشی که در این پایاننامه اجرا میشود ،نوین میباشد .با جستجو در پایگاههای معتبر علمی و پژوهشگاه اسناد و مدارک علمی ایران پایاننامهای با این
عنوان تاکنون به ثبت نرسیده است .ضمناً کلیهی حقوق مادی و معنوی مترتب بر نتایج پایاننامه (اعم از چاپ مقاله ،ارائه به بخش صنعت و  ) ...متعلق به
دانشگاه یاسوج است و انتشار نتایج نیز تابع مقررات دانشگاهی است و با موافقت استاد راهنما صورت میگیرد.
دانشجو:
استاد راهنما:
تاریخ و امضاء
تاریخ و امضا ء
شمارهی پایاننامه در سامانهی آموزشی:

تاریخ تصویب در دانشکده:

حداقل نه ماه پس از تصویب طرح پیشنهادی در شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده اجازهی دفاع صادر میشود.

 -4نوآوری و مالکیت نتایج طرح پیشنهادی
تعهد استاد راهنمای اول و دانشجو با امضا و تاریخ در فرم ثبت میگردد.
تاریخ تصویب طرح پیشنهادی

مهلت مقرر برای تصویب طرح پیشنهادی پایاننامه براساس آئیننامهها و مصوبات شورای تحصیالت تکمیلی
دانشگاه میباشد .در مورد طرحهای پیشنهادی ارایه شده در مهلت مقرر ،تاریخ تصویب طرح پیشنهادی در
دانشکده ،به عنوان تاریخ نهایی تصویب طرح پیشنهادی محسوب میشود .همچنین ،در مورد طرحهای
پیشنهادی ارایه شده خارج از مهلت مقرر ،تاریخ تصویب طرح پیشنهادی در دانشگاه ،به عنوان تاریخ نهایی
تصویب طرح پیشنهادی محسوب میشود.
شمارهی پایاننامه در سامانهی آموزشی گلستان پس از تصویب نهایی و ثبت در سامانهی گلستان توسط
کارشناس گروه قابل اخذ میباشد .برای دانشجویان کارشناسی ارشد حداقل نُه ماه پس از تصویب طرح
پیشنهادی اجازهی دفاع صادر میشود.
نحوهی نگارش متن بخشهای مختلف
 -1حفظ یکنواختی در متن تمام قسمتهای طرح پیشنهادی ضروری است .مانند :رعایت سبک همسان ،واحدها ،اندازه و
نوع قلمها ،منبع نویسی در متن و در فهرست منابع ،فرمول نویسی و غیره.
 -2در تمام متن رعایت نوع و اندازهی قلم (فونت) نوشتاری به صورت (Normalفارسی B Nazanin 13 :و انگلیسی:
 )Times New Roman 11ضروری است ،نوشتن کلمات و اصطالحات فارسی ،التین و انگلیسی به جز در مواردی که
اشاره خواهد شد به صورت ضخیم (پررنگ یا  )Boldمجاز نیست.
 -3اعداد کوچکتر از  10باحروف و اعداد مساوی و بزرگتر از  10به صورت عددی نوشته شوند ،صرفاً در ابتدای جمله
همهی اعداد با حروف نوشته شود .فرمولهای ریاضی و اعداد اعشاری نیز به صورت عددی نوشته شوند.
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 -4اسامی نویسندگان انگلیسی در متن عیناً به زبان اصلی نوشته شده و نیازی به نوشتن در پاورقی نیست .مثالً
(.)Williams, 2008
تبصره :1هیچ جملهای با کلمهی انگلیسی شروع نشود.
تبصره :2تمامی اسامی علمی گیاهان ،جانوران ،باکتریها ،ویروسها ،قارچها و غیره و کلماتی که ریشهی التینی دارند
مانند  ...et al. , in situ, in vivo, in vitroبهصورت Italicنوشته شوند.
تبصره  :3از کلمهی«&» در عنوان ،متن و فهرست منابع استفاده نشود .بهجای آن از کلمهی" "andاستفاده گردد.
 -5در مورد تمام عبارات ،کلمات و اصطالحات انگلیسی که معادل فارسی دارند ،باید از معادل فارسی آنها استفاده شود.
در سایر موارد ،اصل کلمه ،عبارت یا اصطالح در متن نوشته شود.
تبصره :1در مورد کلمات اختصاری دفعه اول در متن بهطور کامل و در موارد بعد بهصورت اختصاری نوشته شده و یا در
پاورقی بیایند.
 -6فاصلهی بین خطوط یک خط ( )Singleباشد .تورفتگی در ابتدای پاراگراف (خط اول) به اندازه نیم سانتیمتر و
فاصلهی هر پاراگراف با پاراگراف بعدی به اندازهی 6نقطه()6Ptو بهصورت Hangingباشد.
 -7فاصلهی عناوین از متن پیش از خود  12نقطه ( )12ptباشد.
 -8در صورت استفاده از پیوست ،به شمارهی آن در جای مربوطه در متن ارجاع داده شود.
نکاتی در مورد نحوهی نگارش متن

 در منابع فارسی ،در متن طرح پیشنهادی ،نام خانوادگی یک و دو نویسنده با ذکر سال نوشته میشووند ،ولویسه نویسنده ویا بیشتر به این صورت در متن نوشته میشود که نام خانوادگی نویسندهی اول نوشته و کلموهی
همکاران با ذکر سال به آن اضافه میشود .مانند:
(هوشمند1388 ،؛ فیاض و ذوالفقاری1376 ،؛ احمدوند و همکاران.)1393 ،
در مورد منابع التین ،از کلمهی( et al.بهصورت  )Italicبه معنی همکاران استفاده میشود .مثال:
()Wang et al., 1995; Hill and Allen, 1997; Thomas; 1999
مثال :کلید مصور جنس هوای زنبورهوای گورده افشوان مرکوز آمریکوا ،شوامل  169جونس 500 ،تصوویر و شوکل توسوط
(  )Michener et al.,1994به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی ارائه شد.
زنبورهای گرده افشان آفریقا در کتابی تحت عنوان جنس و زیرجنس زنبورهوای گورده افشوان در صوحرای آفریقوا توسوط
) Eardley et al. (2010تألیف شد که در آن کلید شناسایی به همراه عکسهای زنبورها موجود است.
در سال  1975بیولوژی ،رفتارشناسی و سیستماتیک زنبورهای مخملی در بریتانیا توسط ( Alford )1975مطالعوه شود و
 25گونه از این جنس از انگلستان گزارش شد.

* نکته  :1در متن ،فقط نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان قید شود و نام و یا نوامهوای کوچوک آنوان الزم
نیست نوشته شوند .ولی در فهرست منابع ،اسوامی کامول (نوام خوانوادگی هموراه بوا مخفوف نوام) تموام
نویسندگان مقاالت و یا کتب نوشته شود (به قسمت فهرست منابع و مآخذ همین مجموعه مراجعه شود).
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* نکته  :2از نوشتن کلمات پیشوند مانند « آقای» « ،خانم »« ،مهندس»« ،دکتر» و  ...در جلووی نویسوندگان
(چه ایرانی و چه خارجی) اکیداً خودداری شود.
 در متن فارسی ،در صورتیکه ذکرچندین منبع برای یک پاراگراف ضروری باشود آنهوا بوا عالموت ؛ و در موتنانگلیسی ،با عالمت ; مجزا شوند.
* نکته  :1منابع فارسی در ابتدا و منابع التین بعد از آن نوشته شوند.
* نکته  :2منابع فارسی میباید به ترتیب تاریخ (از راست به چپ) و منابع التین (از چپ به راست) نوشته شوند.
 بوورای نوشووتن منووابعی کووه نویسوونده یووا نویسووندگان مشخصووی ندارنوود از « بووینووام » در مووتن فارسووی و از« »Anonymousدر متن انگلیسی با ذکر سال انتشوار اسوتفاده موی شوود .ماننود( :بوینوام )1376 ،و یوا
).(Anonymous, 1998

 روش نوشتن منابع مشابه در متن: مقاالت چند نویسندهای که دارای نویسندهی اول مشابه با سال مشوابه باشود ،در موتن مویبایسوتی بواحروف « »aو« »bبرای منابع خارجی و با حروف «الف» و «ب» برای منابع فارسی در کنوار سوال نوشوته
شود ،مانند( :اگر منابع بهصورت جداگانه در چند محل در متن قید شوند).
)Khoshroo et al. (2014a
یا
ادهمی و همکاران (1379الف)
)Khoshroo et al. (2014b
یا
ادهمی و همکاران (1379ب)
 روش نوشتن چند مقاله یک نویسنده که در یک سال مشابه چاپ شدهاند.مانند( :اگر منابع با هم در یک محل در متن قید شوند)
خالدی و همکاران (1379الف ،ب) یا )Fowler et al. (1996 a, b
 در صورتی میتوان به پایاننامهای استناد نمود که به کار انجام شوده توسوط نگارنوده اشواره شوود (عبودالهی، .)1379در غیر این صورت میبایستی به منبع اصیل نوشته شده در پایان نامه استناد نمود.
مانند Davies, 1998( :به نقل ازعبدالهی)1379 ،
 نویسندگان خارجی به صورت فارسی نوشته نشوند. -5مقدمه

اهمیت موضوع و بیان مسأله باید مختصر و مفیدبوده و در صورت ضرورت میتوانمنابع را نیز ذکر نمود.

 -6تاریخچهی علمی پژوهش

در نگارش این بخش به نکات زیر توجه شود:
 -1با مراجعه به منابع معتبر(کتب ،مجالت داخلی و خارجی و غیره) مروری بر مطالعات قبلی در زمینهی
کار خود یا مشابه آن داشته و از تجربیات و نتایج به دست آمده ،استفاده شود.
 -2سیر منطقی در تاریخچه رعایت شود.
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 -3انسجام درونی در نوشتار و هدفمند بودن استفاده از منابع لحاظ شود.
 -4بهتر است از تاریخچهی علمیجمعبندی و نقد صورت گیرد.
 -7اهداف پژوهش

 -1اهداف باید در راستای عنوان و موضوع تحقیق باشد.
 -2اهداف پژوهش بهصورت جملهی خبری نوشته شوند.
 -3از کلماتی که به روشنی بیانگر هدف باشد استفاده گردد.
 -8پرسشها و یا فرضيههای پژوهش

جمالت به صورت پرسشی یا خبری بیان شوند.
 -9روش اجرای پژوهش

در این بخش متناسب با شرایط پژوهش به نحوه انجام و کار ،مواد و روش ها ،نحوه تجزیه و تحلیل دادهها با
ذکر منابع مرتبط پرداخته شود.

-10منابع

(برابرالگوی ارایه شده در شیوهنامهی نگارش پایاننامه دانشکدهی کشاورزی)

فهرست منابع
در این بخش مشخصات منابع مورد استفاده در متن طرح پیشنهادی ارائه میگردد و فهرست منابع فارسی و
انگلیسی همراه با هم نوشته میشود.
 -1منابع به ترتیب حروف الفبا مرتب شوند و از ذکر شماره پرهیز شود.
 -2منابع فارسی در ابتدا و در ادامه منابع انگلیسی نوشته شود (درج عناوین جداگانه بورای منوابع فارسوی و
انگلیسی الزم نیست).
 -3تمام منابع با نقطه خاتمه یابند.
 -4نوشتن نام کامل (نام خانوادگی و مخفف نام) تمام نویسندگان برای منابع فارسی و التین طبق نمونههای
زیر الزامی است .لذا ،در فهرست منابع از نوشتن کلمهی« همکاران » و یوا «»et al.اکیوداً خوودداری
شود.
 -5نام کامل مجالت میبایستی نوشته شود.
 -6روش نگارش منابع به صورت زیر میباشد؛
 فاصلهی خطوط از هم Single فاصلهی پاراگراف از پاراگراف قبلی 6 points9
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 -بهصورت معلق ( )Hangingبه اندازهی0.8 cm

 -تنظیم بهصورت کشیده کوتاه ()Justify Low

منابع فارسی:
کتاب:
 -1کتاب تالیفی
تک نویسنده
الگو :نام خانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان کتاب .انتشارات ،نوبت چاپ .تعداد کل صفحات.
صدروی ،م .1387 .بیماریهای مهم گیاهان زراعی ایران .انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ،چاپ اول 208 .ص.
دو نویسنده
الگو :نام خانوادگی ،حرف اول نام .و نام خانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان کتاب .انتشارات ،نوبت چاپ .تعداد کل صفحات.
عبادی ،ر .و احمدی ،ع .ا .1369 .پروش زنبور عسل .انتشارات راه نجات اصفهان ،چاپ اول 565 .ص.
چند نویسنده
الگو :نام خانوادگی ،حرف اول نام ،.نام خانوادگی ،حرف اول نام .و نام خانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان کتاب .انتشارات ،نوبت چاپ.
تعداد کل صفحات.
حکمتی ،پ ،.شهراسبی ،ح ،.حسینیون ،م .و انصاری ،پ .1348 .جراحی نشخوار کنندگان .انتشارات چهره ،چاپ اول 210 .ص.
 -2کتاب ترجمه:
الگوی کلی مانند کتاب های تالیفی است ،با رعایت نکات زیر:
 -1ابتدا نام نویسند (گان) اصلی نوشته شود.
 -2سال انتشار ترجمه به تاریخ شمسی.
 -3نام مترجم یا مترجمها بعد از عنوان کتاب.
الگو :نام خانوادگی ،حرف اول نام ،.نام خانوادگی ،حرف اول نام .و نام خانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان کتاب( .مترجم /مترجمها :نام
خانوادگی ،حرف اول نام ،.نام خانوادگی ،حرف اول نام .و نام خانوادگی ،حرف اول نام .).انتشارات ،نوبت چاپ .تعداد کل صفحات.
جانس ،ک ،.الندن ،ج ،.مایر ،د ،.پیترسون ،ب ،.فاسنت ،ج .رم .ک ،.استالی ،ا .و توکی ،ر .1371 .گردهافشانی و تشکیل میوه( .مترجم :راحمی،
م .).انتشارات دانشگاه شیراز ،چاپ اول 120 .ص.
 -3فصلی از یک کتاب:
الگو :نام خانوادگینوسنده فصل ،حرف اول نام نویسنده فصل .سال .عنوان فصل کتاب .در نام خانوادگی گردآورنده کتاب ،حرف اول
گردآورنده ( گردآورنده) ،عنوان کتاب (صفحه شروع فصل -صفحه پایانی فصل ) .انتشارات ،نوبت چاپ .تعداد کل صفحات.
آقازاده ،ا .1374 .بررسی ویژگی های نظام راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی در دو کشور ژاپن و انگلستان .در ع .شفیع آبادی
(گردآورنده) ،اصول راهنمایی و مشاوره (ص .)193-173انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،چاپ اول243 .ص.
مقاله:
مقالهی یک نویسنده
الگو :نامخانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان مقاله .عنوان کامل مجله ،جلد یا دوره (شماره) :صفحهی شروع -صفحهی پایان.
احمدوند ،م .1393 .واکاوی پیامدهای دهیاریها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد .روستا و توسعه.42-23 :)3(17 ،
مقالهی بیش از یک نویسنده
الگو :نامخانوادگی ،حرف اول نام ،.نامخانوادگی ،حرفاول نام .و نامخانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان مقاله .عنوان کامل مجله،جلدیادوره
(شماره) :صفحهی شروع -صفحهی پایان.
احمدوند ،م ،.نوریپور ،م .و شریفزاده ،م .1393 .تعیین کنندههای موفقیت تحصیلی :واکاوی مقایسهای دانشجویان کارشناسی کشاورزی در
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دانشگاه یاسوج .علوم ترویج و آموزش کشاورزی.35-19 :)1(10 ،
حقوووانی ،م .و فتحووویپوووور ،ی .1382 .توووأثیر نووووع میزبوووان آزمایشوووگاهی روی پارامترهوووای رشووود جمعیوووت زنبوووور پارازیتوئیووود
 .Trichogrammaembryophagum Hartigمجلهی علوم کشاورزی و منابع طبیعی.124-117 :)2(10 ،
صالحی ،ا ،.معصومی اصل ،ا .و مرادی ،ع .1394 .بررسی روشهای موثر در شکست خواب بذر گیاه داروئی بیلهر .پژوهشهای بذر ایران2 ،
(.72- 65 :)1
غزلباش ،ن .و عبدالهی ،م .1390 .اثر بازدارندگی عصارهی گیاهان آویشن شیرازی و چویل بر نماتود ریشوهگرهوی گوجوهفرنگوی در شورایط
گلخانهای .فصلنامهی علمی پژوهشی تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران.853-842 :)4( 29 ،
معصومی اصل ،ا ،.امیری فهلیانی ،ر .و بلوچی ،ح .ر .1393 .واکنش ارقام مختلف برنج به سطوح مختلف شوری در شرایط آزمایشگاه.
پژوهشهای بذر ایران.32-20 :)1( 1 ،
مقالهی همایش
الگو :نامخانوادگی ،حرف اول نام ،.نامخانوادگی ،حرف اول نام .و نامخانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان مقاله .عنوان کامل همایش ،شهر،
کشور ،مؤسسهی برگزار کننده ،زمان (روز شروع -روز پایان ،ماه) .جلد در صورت وجود ،شماره صفحه.
خضرزاده ،م ،.منفرد ،ع .ر ،.طهماسبی ،غ .ح .و صدارتیان جهرمی ،ا .1392 .اثر رژیمهای غذایی مختلف بر برخی ویژگیهای زیستی زنبور
مخملی ( Bombusterrestris L. )Hymenoptera:Apidaeبومی ایران در شرایط آزمایشگاهی .خالصهی مقاالت هشتمین سمینار
پژوهشی زنبورعسل ،کرج ،ایران ،مؤسسهی تحقیقات علوم دامی کشور ،10-9( ،بهمنماه) ،ص.122
منفرد ،ع .ر ،.طالبی ،ع .ا ،.طهماسبی ،غ.ح ،.ابراهیمی ،ا .و ویلیامز ،پ .ا1386 .ب .فراوانی و تنوعگونهای زنبورهای مخملی (Hymenoptera:
 Apidae) Bombus spp.در مناطق کوهستانی دو استان ایران در سبالن .خالصهی مقاالت ششمین سمینار پژوهشی زنبور عسل،
کرج ،ایران ،انجمن زنبور عسل ایران 30( ،آبانماه 1-آذرماه) ،ص.47
یدوی ،ع ،.قالوند ،ا ،.آقاعلیخانی ،م .و زند ،ا .1385 .تأثیر آرایش فضایی کانوپیذر بر شاخصهای رشد علف هرز تاج خروس ریشه قرمز در
اصفهان .مجموعهی مقاالت نهمین کنگرهی علوم زراعت و اصالح نباتات ایران ،تهران ،ایران ،انجمن علوم زراعت و اصالح نباتات ایران،
( 7-5مردادماه) .ص.484
پایاننامه
الگو :نامخانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان پایان نامه ،مقطع تحصیلی و رشته ،دانشکده ،دانشگاه .تعداد صفحات.
قانع جهرمی ،م .1390 .کنترل پنج گونه حشرهی آفت محصوالت انباری باسیرینول ،قرص سیر ،پالیزین و خالء ،رساله دکتری حشرهشناسی
کشاورزی ،دانشکدهی کشاورزی ،دانشگاه ارومیه 121 .ص.
ایزدی ،ح .1375 .معرفی بخشی از فون زنبورهای گرده افشان شمال استان فارس ،پایان ناموه کارشناسوی ارشود حشورهشناسوی کشواورزی

دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تربیت مدرس 198 .ص.
تذکر :سمینارهای دانشجویی و هیأت علمی ،جزوات درسی ،سخنرانیها و تارنماهای شخصی جزء مستندات معتبر محسوب نمیشوند.
وبگاهها و سایر منابع اطالعاتی
وبگاه دارای نویسنده مشخص
الگو :نامخانوادگی ،حرف اول نام .سال .عنوان .تاریخ دسترسی :روز/ماه/سال .قابل دسترس در وبگاه :آدرس صفحهی اینترنتی( .در صورتی که
نویسندگان بیشتر از یک نفر باشد ،مانند نویسندگان مقاله عمل شود).
وبگاه فاقد نویسنده مشخص
الگو :نام سازمان .سال .عنوان .تاریخ دسترسی :روز/ماه/سال .قابل دسترس در وبگاه :آدرس صفحهی اینترنتی.
وزارت جهاد کشاورزی .1393 .صادرات و واردات بخش کشاورزی .تاریخ دسترسی .1395/02/21:قابل دسترس در وبگاه:
Http://amar.maj.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=885231a7-e0a4-4b69-b47a-96c3e4e5a67c.
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