
کارشناسی ارشد نامه پايان تحقيق طرح منابع ليست نگارش و منابع به ارجاع نامه شيوه   

شماست (  تحقيق نتيجه يا و نويسيد مي خودتان كه مواردي از غير) نمودارها و جداول مطالب، پاراگرافها، تمام  

.باشند منبع داراي كه ذكرمي كنيد بايد  

و باشند موجود منابع ليست در بايد نامه پايان و( پروپوزال) نامه پايان تحقيق طرح متن داخل منابع تمام  

.باشد نشده ارجاع آن به متن در كه باشد نداشته وجود منابع ليست در منبعي همچنين  

كه صورتيگذاشته شود. و  گيومه داخل بايد حتماً ميآوريد خود كار در جايي از را مطلبي عيناً كه صورتي در  

. باشد نمي گيومه به نيازي آوريد، مي را آن خالصه و ايد خوانده را مطلبي  

 

: شود توجه زير نکات به منابع فهرست در  

. آيد مي انگليسي منابع سپس و فارسي منابع ابتدا  

   . باشند الفبا حروف ترتيب به بايد (جداگانه) انگليسي و فارسي منابع

.باشد مي انگليسي و فارسي منابع به توجه بدون يك، از گذاري شماره ترتيب، باشند شماره داراي بايد منابع كليه  

سال، درقسمت قبل قسمت در شده گفته شيوه براساس بود( افراد) فرد يك به مربوط منبع دو اگر  

. آيد مي انگليسي يا فارسي منبع تناسب به نظر مورد الفباي حرف همراه به سال  

. آيد مي جديدتر سپس و تر قديمي منبع ابتدا بود مختلف سالهاي در ( افراد) فرد يك به مربوط منبع دو اگر  

 

فارسی منابع   

(انتشار سال نويسنده، خانوادگي نام)  :باشد پاراگراف انتهاي اگر درمتن درج نحوه  

(انتشار سال) ،نويسنده خانوادگي نام: باشد پاراگراف وسط يا ابتدا اگر متن در درج نحوه  

منابع درفهرست درج نحوه   

)درصورت وجود( دوره يا جلد مجله، كامل نام. مقاله عنوان . (انتشار سال ). نويسنده نام اول حرف ، نويسنده خانوادگي نام  

، محل انتشار ، ناشر صفحات:  مجله شماره ،   

 



انگليسی منابع   

(انتشار سال نويسنده، خانوادگي نام): باشد پاراگراف انتهاي اگر متن در درج نحوه  

(انتشار سال) نويسنده خانوادگي نام: باشد پاراگراف وسط يا ابتدا اگر متن در درج نحوه  

فارسي منابع مشابه: منابع درفهرست درج نحوه  

 

باشد نفر دو نويسنده  

: فارسي منابع   

:باشد پاراگراف انتهاي اگر درمتن درج نحوه  

(    انتشار سال دوم، نويسنده خانوادگي نام و اول نويسنده خانوادگي نام)  

: باشد پاراگراف وسط يا ابتدا اگر درمتن درج نحوه   

(انتشار سال) دوم نويسنده خانوادگي نام و اول نويسنده خانوادگي نام  

: منابع درفهرست درج نحوه   

. نويسنده نام اول حرف دوم، نويسنده خانوادگي نام و. اول نويسنده نام اول حرف اول، نويسنده خانوادگي نام  

صفحات:  مجله شماره ،( وجود درصورت)دوره يا جلد مجله، كامل نام. مقاله عنوان.  (انتشار سال). دوم  

: انگليسی منابع   

باشد پاراگراف انتهاي اگر درمتن درج نحوه :  

(انتشار سال دوم، نويسنده خانوادگي نام و اول نويسنده خانوادگي)نام    

باشد پاراگراف وسط يا ابتدا اگر درمتن درج نحوه :  

(انتشار سال) دوم نويسنده خانوادگي نام و اول نويسنده خانوادگي نام  

فارسي منابع مشابه: منابع درفهرست درج نحوه  

 

 پيروز باشيد ، گروه معماري موسسه سلمان

 


