
ونامه هاپروپوزال ها، پايانمهم ترين اصول نگارشازيكيآن،نحوه نگارش ومنابعبخشبهدهيارجاعنحوه
بودهگوياوكاملو يكسان كه همواحدشيوه نگارشيكارائهبنابراين. تحقيقاتي استهايطرحگزارش نهايي

زيرموارددرو رعايت آنتهيه شدهزير نامهشيوهدر همين راستا. باشد، ضروري استراحتوسادههمو
:استالزامي

........)وبالف،كدطرحهايتمامي(تحقيقاتي هايطرحگزارش نهاييوپروپوزالنگارش- 1
ي و دكتراي تخصصي، دكتراي حرفه اارشدكارشناسينامهپايانوپروپوزالنگارش- 2

با سپاس فراوان
حبيبيان دهكرديسعيددكتر

تكميليتحصيالتوپژوهشيعاونم
دانشكده دامپزشكي

:نامهپايانمتندردهيرفرنسنحوه-الف
قبل به اين صورت است كه كار،نحوه يشود،اشارهاستفادهموردمنابعكليهبهپايان نامهمتندراستالزم-

. ده شودآوركروشهشماره منبع در داخل ،در انتهاي جمله"نقطه"عالمتاز گذاشتن
: مثال

].10[ترامادول هيدروكلريد به صورت قطره، قرص، كپسول، شياف و آمپول در بازار موجود مي باشد

در مورد منابع (اگر در نظر است كه در متن به نام خانوادگي نويسنده و يا نويسندگان منابع اشاره شود -
، الزم است كه در مورد منابعي كه يك و )دانگليسي بايد حتمأ اسم يا اسامي به زبان انگليسي تايپ شون

يا دو نويسنده دارند، نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان بطور كامل و در مورد منابعي كه بيش از دو نويسنده 
.ذكر و سپس سال انتشار درج شود"و همكاران"دارند ابتدا نام خانوادگي نويسنده اول نوشته و سپس كلمه

:مثال
Kargiو آدرنالين بي حسي نشان داد كه تركيب ترامادول و آدرنالين در مقايسه با تركيب پريلوكائين2009در سال

].6[موضعي مناسبتري ايجاد مي كند 
ه رشد جنين موش قابل استفاده براي ترميم شكستگي تجربي حفگزارش كردند كه پودر ص1388كريمي در سال بيغم و 

].7[استخوان ران خرگوش مي باشد 
Natalini تزريق اپيدورالي ترامادول تاثيري روي ضربان قلب، فشار در اسب، نشان دادند كه 2003و همكاران در سال

].15[خون سرخرگي، سرعت تنفس و دماي بدن ندارد 

پايان نامه هاي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهركردبخش منابعدستور العمل نگارش 



در بايدمنابعاينشمارهآنگاهباشد؛منبعيكازبيشذكربهنيازپايان نامه،اصليمتندركهصورتيدر-
.هاي جمله و از چپ به راست مرتب شوندانت

:مثال
]. 1، 3، 9[سال گذشته جرب واروا مهمترين آفتي بوده كه بيشترين آسيب را به زنبورداران وارد نموده  است 35در طي 

:نامهپايانانتهايدرمنابعنوشتننحوه-ب
Singleفاصله خطوط .باشدTimes New Roman 11و فونت انگليسي 13نازنين در منابع فونت فارسي-
باشدJustifiedآن Alignmentصف بندي يا و 
و "همكاران و "در منابع فارسي الزم است عبارتنفر نويسنده بعد از نام نفر سوم 3در منابع داراي بيش از -

.ذكر شود".et al"اصطالح در منابع انگليسي
نام اساسبروالفباحروفترتيببه،منابعقسمتدربايده،پايان ناممتندرمورد استفادهمنابعتمامي-

خاص، ضروري در صورت استفاده از چند منبع از يك نويسنده ي.مرتب شوندنويسندگانخانوادگي نويسنده يا
.گردندمرتب) قديم به جديد(انتشار سالاساسبرذكورممنابعاست كه 

منبع،هرمنابع، بهقسمتالزم است در. شوندآوردهالتينمنابعپس،سوفارسيمنابعابتدادر قسمت منابع، -
.گيردتعلقشمارهيك
مابقيوشوندنوشتهبزرگصورتبهخانوادگيناموناماولحروفتنهاكهشوددقتالتيناساميتايپدر-

.شوندتايپكوچكصورتبهحروف،
:رعايت شوندزير اصولبايدمنابع،قسمت نگارشينحوهمورددر-

:چاپ شده در مجالتنحوه ارجاع مقاالت- 1
سال )/ و ايتاليكبه شكل كامل(عنوان مجله / عنوان مقاله/ )نويسنده يا نويسندگان(حرف اول نام/ نام خانوادگي

.صفحاتيشماره/ جلديشماره/ انتشار
:مثال

. در ايران)Apis mellifera L(عسل معموليژيك زنبورمطالعه مرفولو. طهماسبي غ، عبادي ر، اسماعيلي م و همكاران
.89- 2:101؛1377مجله علوم آب و خاك، دانشكده علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه صنعتي اصفهان،

،مجله دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران.اي در اسبچه خزرمطالعه آناتوميكي مجراي سينه.و پرنياني مگيالنپور ح
.295- 296: 3؛ 1384

Lamont LA, Bulmer BJ, Sisson DD, et al. Doppler echocardiographic effects of medetomidine on 
dynamic left ventricular outflow tract obstruction in cats. Journal of the American Veterinary Association, 
2002; 221:1276-1281.



:كتبنحوه ارجاع-2
/شماره ي جلد/ چاپتجديدتعداد/ )ايتاليك(كتابعنوان)/نويسنده يا نويسندگان(نام اولحرف/نام خانوادگي
.صفحاته يا حفص/ رنشسال/ ناشر/محل نشر

: مثال
.25-28:صفحات؛1383چاپ ششم، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، . باكتري شناسي عمومي. تاجبخش ح

:نحوه ارجاع بخشي از فصلي از كتاب2-1
حرف / نام خانوادگي: در/اسم بخش يا فصل/ )بخش يا فصلنويسنده يا نويسندگان(حرف اول نام/ نام خانوادگي

يا صفحه/ سال نشر/ ناشر/محل نشر/چاپتعداد تجديد / )ايتاليك(كتابعنوان/ مولف يا مصحح كتاباول نام
.صفحات
:مثال

Muir P, Johnson KA, Manley PA. Fractures of the pelvis. In: Birchard SJ, Sherding RG, eds. Saunders 
manual of small animal practice. 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders Co, 2000; pp: 1126-1132.

:كتابدرموجودمقاله هاينحوه ارجاع 2-2
ناماولحرف/ نام خانوادگي: در/مقالهعنوان)/ه يا نويسندگان مقالهنويسند(ناماولحرف/نام خانوادگي

ه يا حفص/ سال نشر/ ناشر/ محل نشر/چاپتعداد تجديد )/ايتاليك(شدهويرايشكتابعنوان/ كتابويراستار
.صفحات
:مثال

Abrams J. Vasodilator therapy for chronic congestive heart failure. In: Adams R, eds. Veterinary 
Pharmacology and Therapeutics. 8th ed. Iowa, Iowa State Press, 2002; pp: 471-477.

:نحوه ارجاع خالصه مقاالت كنگره- 3
/ محل برگزاري كنگره/ )ايتاليك(عنوان كنگره/"در كتابچه مقاالت"/ عنوان مقاله/ حرف اول نام/ نام خانوادگي

.صفحاتصفحه يا شماره ي / سال برگزاري كنگره
:مثال

الكتروفروز استات سلولوز سرم خون شتر مرغ، در كتابچه . احمدزاده راجي م و همكاران،ساعي س،خضرايي نيا پ
.678؛ 1384تهران،. چهاردهمين كنگره دامپزشكي ايرانمقاالت 

Habibian Dehkordi S, Bigham A, Amini Khoei H, et al.  Bioactive glass nanoparticles in bone healing, in 
Proceedings, 10th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry. 
Belgrade, 2010; 411-413.  



:نحوه ارجاع پايان نامه ها-4
/ نام دانشگاه/ نام دانشكده/ منجر به پايان نامهنام دوره/ عنوان پايان نامه/ حرف اول نام/ نام خانوادگي نويسنده

.صفحات/ سال
:مثال
دانشكده ،پايان نامه دكتراي حرفه اي دامپزشكي. ترامادول در گوسفندتجويز اپيدورالي ارزيابي اثرات ضد دردي . عالي ا

.43-54:صفحات؛1386دانشگاه شهركرد، ،دامپزشكي
تحت عنوانقابل ارجاع )نظرات نويسنده پايان نامه(د و روش كار، نتايج و بحث فصول موامطالب مستخرج از تنها :تذكر

مقاله، خالصه (اصليبايد خود منبع) نظرات ديگران(پايان نامه بوده و در مورد مطالب مستخرج از فصول كليات و بحث 
.بعنوان رفرنس ذكر شود) ) مقاله، كتاب

ارجاع به عنوان منبع پايان نامه شما مي توانند باشند كه مطلبي از فصول مواد پايان نامه هاي ديگران تنها هنگامي قابل 
در مورد مطالب مستخرج از فصول مقدمه، . مستخرج شده باشد) نظرات نويسنده پايان نامه(و روش كار، نتايج و بحث 

.رفرنس ذكر شودبعنوان ) مقاله، خالصه مقاله، كتاب(بايد خود منبع اصلي ) نظرات ديگران(كليات و بحث 

:نحوه ارجاع سايت هاي الكترونيكي- 5
.آدرس سايت/ نام مقاله/ نام سايت

:مثال
Animal and Plant Health Inspection Service Web site. Bovine spongiform encephalopathy (BSE). 
Available at: www.aphis.usda.gov/lpa/issues/bse/bse.html. Accessed Feb 18, 2003.

پايان


