
مؤسسه آموزش عالی ارم شیراز
شیوه نامه نگارش و مأخذ آوري درون متن

ترجیحاً (این بخش باید با تبعیت از منابع معتبر انتشار یافته در این زمینه :شیوه نگارش و مأخذآوري درون متن
ضرورت . صورت پذیرد...) انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، سمت، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشگاه تهران و 

شیوه استناد به . تن ارایه شونددارانه در ماند به صورت مستند و امانتدارد تمامی منابعی که مورد استفاده قرار گرفته
هاي پذیرفته شده در مجامع علمی صورت نامه انتخابی به یکی از روشمنابع ، با توجه به نظر استاد راهنما و شیوه

. پذیرد
 فهرست منابع فارسی و منابع غیرفارسی بر اساس روش . شودنامه آورده میپایان/ در آخر رساله: فهرست منابعAPA1

فهرست منابع . باید مجزا از هم نوشته شوند، ولی پیوسته و پشت سر هم براساس نام اول نویسنده مرتبه شوندتهیه و 
ترتیب بر حسب تقدم حروف الفباي فارسی نام خانوادگی نویسنده اول و التین نیز حرف فارسی و منابع غیرفارسی به

:شودصورت زیر تنظیم میاول نام خانوادگی نویسنده اول به
مثال ها
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کتاب ویراستاري شده کتابی است که هر فصل آن توسط یک یا چند نوسینده نگارش شده ولی مسئولیت کل کتاب تنظیم 2
است  ) ان(کتاب بر عهده ویراستار
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سایر نکات
اي دارد، نام مخفف مورد استفاده قرار گیرد و در غیر اینصورت نام اگر مجله مورد استفاده نام مخفف شناخته شده

.تنظیم پاراگراف فهرست منابع دقت شوددر. کامل مجله قید شود
ًparagraph>Indent and sp>special>Hanging 0.8  mmباشد

شود، باید در فهرست منابع آورده شود و آن منابعی نیز که در فهرست منابع حتماً منابعی که در متن استفاده می
در متن و ترتیب الفبایی در فهرست منابع اکیداً ترتیب قدیم به جدید. شود، باید در متن آمده باشدآورده می

. رعایت شود
توانید به یکی از اشکال کنید مینامه خود به آن استناد میبراي ارجاع خواننده  به منابعی که در پروپوزال یا پایان

:زیر عمل کنید
بیاورید و جلوي نام، کنید، اگر در اول جمله است، ضمن متن اي را که به مطلب او استناد مینام نویسنده-1

:سال انتشار مقاله یا کتاب را در پرانتز ذکر کنید، مثال
) ... در پژوهشی(یا ) کنداظهار می(دارد بیان می) 1385(احمدي 

) 1385(احمدي و سمیعی : یا اگر دو نویسنده باشد
)... 1385(احمدي و همکاران : یا اگر بیش از دو نویسنده باشد

... داردبیان می) Morgan)2007: مثالًدر منابع انگلیسی 
...کنند کهبیان می) 2007(و همکاران Morganیا 

توجه کنید . توانید پس از بیان مطلب مورد استناد، نام نویسنده و سال انتشار را در پرانتز ذکر کنیدهمچنین می
:مثال. عالمت ویرگول قرار دهیدکه در این مورد خاص باید بین نام نویسنده و سال انتشار کتاب یا مقاله 

و اگر ) 1389علوي و سنایی، (و اگر دو نویسنده باشد ) 1377علوي، (و نتایح این چنین بوده است ........ 
نتایح این چنین بوده است ....... و براي منابع انگلیسی ) 1390علوي و همکارن (بیش از دو نویسنده باشد 

)2007Morgan, ( اگر دو نویسنده باشند)2007and MorphyMorgan ( اگر بیش از دو نویسنده باشد
)2007Morgan et al.,(

پایان نامه و بخش منابع جدا خودداري کنید/ در متن رساله) وب سایت، وبالگ(هاي اینترنتی از ذکر آدرس.
.ي کنیداز ذکر ماه میالدي براي مرجع در کنار سال انتشار خوددار: 4تذکر
هاي انگلیسی هستند، با رعایت امانت، مطالبی که از یک منبع ترجمه شده نقل می شوند و حاوي نام: 5تذکر

.صورت انگلیسی درج گرددمنبع اصلی ذکر شده و به


