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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 9 :

هدف :
ايجاد يک سيستم واحد و يكپارچه براي تهيه و انتشار مقاالت علمي -پژوهشي در "مجله علمي -پژوهشي صنعت حمل و نقل دريايي"
به صاحب امتيازي سازمان بنادر و دريانوردي.
دامنه كاربرد:
سازمان بنادر و دريانوردي و بنادر تابعه ،دانشگاهها ،مراكز تحقيقاتي ،نهادهاي آموزشي و كليه ذينفعان بندري و دريايي.

شرح مسئوليتها:
مسئوليت بررسي ،رد و تاييد مقاالت بر عهده سردبير ،هيات تحريريه و داورهاي منتخب هيات تحريريه مجله مي باشد.

روش اجرا :
در اين راهنما ،مشخصات يک مقاله قابل چاپ در مجله علمي -پژوهشي صنعت حمل و نقل دريايي بيان مي شود .مهمترين مشخصات
عبارتند از :ابعاد و حاشيه هاي صفحه ،نحوه آماده كردن صفحه اول ،بخش هاي اصلي مقاله ،نحوه شمارهگذاريها ،شكلها ،جدولها،
فرمولها ،منابع ،و باالخره چگونگي نگارش متن مقاله .الزم است نويسندگان محترم مقاالت با استفاده از اين سند به عنوان الگوي
نگارش مقاله ،تمام موارد ذكر شده را به طور دقيق رعايت كنند.

ساير نكات
نتايج حاصل از پژوهش بايد به ترتيب شمارهگذاري و در بخش نتيجهگيري ارايه شود.
ارسال مقاالت بايد در هر دو قالب فايلهاي  Wordو  PDFصورت پذيرد.
مؤلفين بايد مقاالت خود را حداكثر در  02صفحه تهيه نمايند.
نگارنده (گان) مسوول نظراتي هستند كه در مقاالت خود بيان ميكنند.
تمامي نگارنده (گان) به منظور تاييد محتواي مقاله برگ مشخصات مقاله را امضا مينمايند.
هيات تحريريه از پذيرش مقاالتي كه قبالً در ساير نشريات ،كنگرهها ،سمينارهاي داخلي و خارجي و سمپوزيومها ارايه و چاپ شده و يا
براي بررسي ارسال گرديده معذور است.
هيات تحريريه در رد يا قبول و ويرايش مقاالت اختيار دارد.
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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 9 :

 -1مقدمه

 -2تقسيمات مقاله

اين نوشتار روش آماده كردن مقاالت مجله علمي -پژوهشي صنعت
حمل و نقل دريايي را نشان ميدهد .براي نگارش مقاله از نرمافزار
 Microsoft Office Word 2007يا نگارشهاي بعدي آن استفاده
شود .نكته مهمي كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه تمام
سبكهاي ( )Stylesمورد نياز براي كليه قسمتهاي مقاله در اين سند
تعريف شدهاند و تنها الزم است سبك مناسب را براي هر بخش انتخاب
كنيد .براي تهيه مقاله به موارد زير توجه كنيد:
اندازه صفحات  A4و حاشيههاي باال ،پايين ،چپ ،و راست هر
صفحه به ترتيب برابر با  ،2 ،2/5 ،2/5و  2سانتيمتر انتخاب شود .و اندازه
22ptتك فاصله ( )single spaceتهيه شود.
مقاله علمي پژوهشي حداكثر بايد  22صفحه باشد و حتماً مشتمل بر
يك سخن تازه و نظرية بديع باشد ،صرف تدوين و جمعبندي كافي نيست.
مقاالت بايد به صورت تك ستوني تهيه شود.
اندازه و نوع قلمهاي پارسي مورد استفاده براي هر يك از بخشهاي
مقاله در جدول ( )2آورده شده است .براي قلم التين همواره از Times
 New Romanاستفاده شود .اندازه قلم التين يك واحد كمتر از اندازه
قلم پارسي در هر موقعيت است .براي اسامي متغيرها ميتوان از قلم كج
( )Italicاستفاده كرد.

هر مقاله بايد شامل اين بخشهاي اصلي باشد :عنــوان (موضوع
چيست) ،چكيـده يـا خالصـه تحقيـق ،كلمات كليدي ،مقدمــه ،مــواد و
روشها (چه كاري را و چگونه به انجام رساندم؟) ،تجزيه و تحليل دادهها و
نتايج (چه اتفاقي افتاد ،چه به دست آوردم؟) ،بحث و نتيجهگيـري
(واقعهايي كه رخ داد چه معنايي داشت؟ و اين طرح چه كاربردهايي دارد؟)،
و مراجع (در نگارش متن به گفته چه كساني استناد كردهام) .ساير بخشها
مثل سپاسگزاري (چه كساني به من ياري رساندند؟) ،ضمايم ،و زيرنويسها
اختياري است .اين بخشها بايد در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گيرند.
شمارهگذاري بخشها از مقدمه شروع ميشود .مقدمه داراي شماره 2
است .آخرين شماره نيز مربوط به بخش نتيجهگيري است .بخشهاي قبل
از مقدمه و پس از نتيجهگيري ،داراي شماره نيستند .هر بخش ميتواند
شامل چند زيربخش باشد .زيربخشها نيز داراي شماره هستند كه از 2
شروع ميشود .هنگام شمارهگذاري زيربخشها دقت كنيد شماره بخش در
سمت راست قرار گيرد .مثالً براي شمارهگذاري زيربخش  1از بخش 2
بنويسيد .1-2 :براي نوشتن عنوانِ يك بخش از سبك  ،Heading 1و
اگر بخش داراي شماره نيست از سبك  Heading 0استفاده كنيد .عنوان
زيربخشهاي (سطح  )2با سبك  Heading 2نوشته شوند .براي سطح 1
نيز از سبك  Heading 3استفاده كنيد .معموالً نيازي به زيربخشهاي
سطوح بعدي وجود ندارد ،با اين حال اگر وجود داشت ،آن زيربخشها را
بدون شماره و تنها به صورت متن پررنگ بنويسيد.
در هر بخش يا زيربخش يك يا چند بند (پاراگراف) وجود دارد .دقت
شود تا جمالت هر بند زنجيروار به هم مربوط باشند و يك موضوع را دنبال
كنند .اولين بند هر بخش يا زيربخش بدون تورفتگي ( )Intendاست.
براي نوشتن اولين بند ،از سبك  Text1استفاده كنيد .ساير بندها داراي
تورفتگي به اندازه  2/5سانتيمتر است كه براي نوشتن آنها بايد سبك
 Textرا انتخاب كنيد .سعي شود از نوشتن بندهاي طوالني پرهيز گردد.
يك بند حداكثر ميتواند  22تا  25سطر از يك ستون را به خود اختصاص
دهد.

جدول ( :)1اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

21
22
21
21
22
22
22
22
9
22
22
22

بي ميترا پررنگ
بي ميترا
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پررنگ
بي ميترا پررنگ
بي ميترا
بي ميترا پررنگ
بي ميترا
بي ميترا
بي ميترا
بي ميترا

عنوان مقاله
نام نويسندگان
عناوين بخشهاي سطح 2
عناوين بخشهاي سطح 2
عناوين بخشهاي سطح 1
متن چكيده و كلمات كليدي
زيرنويس و آخرنويس
عناوين شكلها و جدولها
متن شكلها و جدولها
فرمولها
مراجع
متن مقاله

تهيه و درج عنوان و چكيده مقاله به زبان انگليسي ضروري است.
صفحه اول مقاله ارسالي بايد كامالً مشابه فرمت پيشنهادي مندرج در
صفحه  5اين راهنما باشد .در صفحه اول از نوشتن ساير موارد خودداري
شود .همچنين تمام موارد صفحه اول بايد در همان صفحه آماده و نوشته
شود.
فراموش نكنيد كه اطالعات بخش مالكيت ( )Propertyسند
(پيوست شماره  )2را چاپ و پس از تكميل ،امضاء و سپس تصوير آن را
همراه با اصل مقاله ارسال كنيد.

 -1-2ويژگيهاي عنوان و نويسندگان مقاله
عنوان مقاله در عين كوتاهي بايد تمام ويژگيهاي كار پژوهشي را
نشان دهد .عنوان مناسب ،بايد اطالعاتي در مورد محتواي مقاله در
دسترس خوانندگان قرار دهد .به عبارت ديگر ،بايد مفهوم اصلي پژوهش را
نشان دهد و به طور خالصه مضمون اصلي پژوهش و متغيرهاي اصلي و
رابطه آنها را با هم مشخص كند.
عنوان مقاله بايد كوتاه ،دقيق ،رسـا و جـذاب باشـد .عنـوان بايـد بـه
گونهاي انتخـاب شــود كــه نظـر خوانندگاني را كــه فهرســت مطالـب
را مرور ميكنند جـذب و جلـب نمايـد .از عبـاراتي چـون «بررسـي هـاي
انجام شـده بر  »...يا «مطالعه  »...و غيره استفاده نگردد  .تعداد كلمات يـا
حروف مورد استفاده در عنوان مقاله را بسيار محـدود سـاختهاند (براي مثال
 22كلمه يا كمتر).
عنوان مقاله در يك يا دو سطر و با سبك  Titleنوشته شود .در
صورتي كه عنوان مقاله شما دو سطري است ،دقت كنيد كه طول سطر
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دوم نبايد بيشتر از طول سطر اول باشد .در عنوان مقاله و چكيده به
استثناي مقياسهاي استاندارد نبايد از كلمات اختصاري استفاده كرد.
عنوان مقاله بايد به زبان انگليسي نيز نوشته شود .براي نوشتن عنوان
انگليسي مقاله از سبك  ENtitleاستفاده كنيد.
پس از عنوان مقاله بايد نام نويسندگان مقاله نوشته شوند .در هنگام
نوشتن نام نويسندگان از ذكر عناويني مثل استاد ،دكتر ،مهندس ،و ...
خودداري شود .براي نوشتن نام نويسندگان از سبك  Authorاستفاده
شود .سِمت يا مرتبه علمي نويسنده ،نام دانشگاه يا محل اشتغال نويسنده
به همراه نشاني ،تلفن تماس ،دورنما و آدرس پست الكترونيكي به شكل
زيرنويس درج شود .نام نويسندگان به زبان انگليسي نيز بايد نوشته شود.
اين كار را با سبك  ENauthorانجام دهيد.

 -2-2ويژگيهاي چكيده و كلمات كليدي
چكيده مقاله بايد به طور روشن ،موضوع و نتايج كار پژوهشي انجام
شده را بيان كند .در چكيده تنها بايد به اصل موضوع مقاله توجه شود و از
ذكر جزييات كار ،شكلها ،جدولها ،فرمولها ،و مراجع خودداري شود.
چكيده بايد شامل هدف ،روش بررسي ،تحليل دادهها و نتيجهگيري به
صورت اجمالي باشد .معموالً چكيده مقاالت از  252تا  252واژه تشكيل
ميشود .و در يك يا دو بند (پاراگراف) تهيه مي گردد.
چهار بخش عمدة هر چكيده عبارتست از :
 -2هدف ( :)Objective, Introductionدر اين قـسمت موضوع
پژوهش و هدف تحقيـق در صورت امكان در يك يا دو جمله بيان
ميشود.
 -2روش بررسي) :(Methodsدر اين قسمت آزمودنيها با ذكر
ويژگيهاي ضروري مانند روش نمونهگيري ،تعداد ،نوع ،جنس و
مانند آنها مشخص ميشوند .همچنين روش آزمايش ،شامل ابزارها و
دستگاهها ،شيوة جمعآوري دادهها ،نام آزمونهاي آماري و ساير موارد
ضروري بيان ميگردد.
 -1نتايج) :(Resultsدر اين قسمت يافتهها كه شامل سطح معنادار
آماري اسـت و نتايج اصلي به دسـت آمده در حد امكان در يك يا دو
جمله بيان ميگــردد .از صفات مبهم استفاده نشود.
 -1بحـث) :(Conclusionدر اين قسمت تفسير نتايج از نظر اهميـت
و كاربردهاي احتمالي ،در حد يك يا دو جمله بيان ميشود.
 -5به طور معمول روش بررسي و نتايج بيش از سه چهارم خالصه مقاله
را به خود اختصاص ميدهند و سهم نتايج معموالً كمي بيشتر از
روش بررسي است .در چكيده بايد اين نكات لحاظ شود:
 -2از عاليم اختصاري كه فقط در متن مقاله به آنها اشاره
شده است ،خودداري شود.
 -2از ارجاع خوانندگان به جداول يا تصاوير خودداري شود.
 -1از جمالت ساده ،حقيقي و ارزشمند استفاده كنيد مثل
" %18بنادر پس از واگذاري به بخش خصوصي عملكرد
بهتري داشتهاند".
 -1از ذكر منابع در چكيده خودداري كنيد.
 -5اصطالحات مهم و كليدي را در چكيده بياوريد.
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شماره صفحه 2 :

 -8براي شمارهها از ارقام استفاده كنيد .مثالً به جاي پانزده
بنويسيد .25
 -7در اين قسمت فقط گزارش كنيد و از نقد و ارزيابي
خودداري كنيد.
 -1براي نوشتن مطالب ،زمان گذشته (ماضي) استفاده شود.
عنوان چكيده بايد با سبك  Heading 0نوشته شود .براي نوشتن
متن چكيده از سبك  Abstractاستفاده كنيد .در صورتي كه چكيده داراي
بند دوم است ،آن را با سبك  Abstract2بنويسيد .چكيده مقاله به زبان
انگليسي نيز بايد تهيه شود .براي نوشتن عنوان ،بند اول ،و بند دوم چكيده
به زبان انگليسي به ترتيب از سبك  ،ENabstract ،ENheading 0و
 ENabstract2استفاده كنيد.
براي هر مقاله حداكثر  7كلمه كليدي انتخاب كنيد ،و آنها را با
ويرگول از هم جدا كنيد .اين كلمات بايد موضوعات اصلي و فرعي مقاله را
دستهبندي كنند .كلمات كليدي را به ترتيب وابستگي مقاله به آنها بنويسيد؛
يعني كلماتي كه مرتبطتر هستند ،اول نوشته شوند.
چكيده مقاله و كلمات كليدي بايد به زبان انگليسي نيز نوشته شوند.
براي نوشتن چكيده انگليسي و كلمات كليدي از همان سبكهاي بخش
چكيده زبان فارسي استفاده شود .اگر از مختصرنويسي در چكيده يا كلمات
كليدي استفاده شده است ،بايد شكل كامل آن در داخل يك جفت پرانتز ()
آورده شود.
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شماره صفحه 6 :

 05ميلي متر

فرمت صفحه اول مقاله

مدل بهينه سازي سرمايهگذاري توسعه بنادر
(مطالعه موردي بندر شهيد رجايي)
 222ميلي متر

(يك خط فاصله با فونت بي ميترا اندازه )21
نام و نام خانوادگي نويسنده اول  ،نام و نام خانوادگي نويسنده دوم ( ...بي ميترا پررنگ)

 12ميلي متر
چكيده :در مقاله حاضر ،هدف ارايه مدل بهينهسازي سرمايهگذاري در توسعه بنادر از ديدگاه ملي ميباشدد .بده عادارت دي در
 22ميلي متر هزينه ها و منافع از ديدگاه سرمايه گذار و مصرف كننده برآورد ميگردد .مدل ارايه شده مدل برنامهريزي عدد صحيح ميباشد كه تابع
هدف كمينهسازي هزينههاي ساخت و توسعه بندر است و محدوديت هاي مدل شامل محدوديت حجم عمليات ،بودجده مدالي ،شداكه
حمل و نقل كاال و ناوگان حمل و نقل دريايي ميباشد .به دليل عدم قطعيت در حجم عمليات برآورد شده در بندر ،از اعداد فازي بدراي
مدل كردن حجم عمليات استفاده ميشود .خروجي مدل شناور طرح بهينه بندر در بازههاي زماني  0ساله و نيز تعداد اسكلههاي بهينه
را كه ميبايست در هر بازه زماني  0ساله در بندر احداث گردد مشخص ميكند.
واژه هاي كليدي :مدل سرمايهگذاري ،اعداد فازي ،مدلسازي رياضي

 -1مقدمه

نويسنده مسوول ،عنوان علمي ،آدرس ،پست الكترونيكي ،تلفن ،دورنما
 0نويسنده مسوول ،عنوان علمي ،آدرس ،پست الكترونيكي ،تلفن ،دورنما

 25ميلي متر

 25ميلي متر

 22ميلي متر

دستورالعمل نگارش مقاالت علمي -پژوهشي
 -3-2ويژگيهاي مقدمه
در بخش مقدمه ابتدا بايد كليات موضوع پژوهش عنوان شود .سپس
تاريخچهاي از كارهاي مشابه انجام شده به همراه ويژگيهاي هر يك بيان
شود .در ادامه مقدمهاي از تالش انجام گرفته در مقاله براي حل
كاستيهاي موجود ذكر شود.
مقدمه بايد پاسخگوي اين سؤاالت باشد :هدف شما از پژوهش چه
بوده و درصدد دستيابي به چه نتايجي بوديد؟ بدين منظور در مقدمه بايد
موارد زير گنجانده شود.
 -2بيان مساله
اين بخش شامل بيان مشكل و تعريف مسالهاي است كه محقق
قصد بررسي و ارايه راهكار جهت رفع مشكل و مقابله با عوارض ناشي از
آن را دارد.
 -2ضرورت انجام تحقيق
پژوهشگر اهميت انجام تحقيق را در قالب دو جنبه اهميت كاربردي و
اهميت نظري مسئله ،بررسي و بيان ميكند .محقق بايد مسئله را به
گونهاي بيان كند كه اهميت آن را به اثبات برساند .پژوهشگر در اهميت
نظري با بررسي نظريات و تئوريهاي موجود ،اهميت مسئله را بيان ميكند
و در قسمت كاربردي ،در عمل به بيان فوايد و نتايج كاربردي حاصل از
انجام پژوهش ميپردازد .براي بازبيني بايد ببيند چرا انجام آن پژوهش
ضرورت دارد ،انجام اين پژوهش چه ارزشي دارد ،نتايج حاصل از آن به چه
كار ميآيد و آيا اين كار قبالً انجام نشده است؟
توجه به ضرورت تحقيق براي اين است كه مشكلي را در جامعه
برطرف كند؛ يعني اگر بنيادي است براي افزايش سرمايهاي به سرمايه علم
است و باعث ارتقاي علمي است يا اهميت كاربردي دارد ،كه بيانگر ميزان
كار و استفاده تحقيق مورد نظر است.
-1ادبيات تحقيق
در اين قسمت تكامل منطقي نظريه يا هدف خود را نشان مي دهيد.
به خوانندگان ميگوييد كه چرا مقاله را مطالعه ميكنند .آزمايشها را در
متن علمي ارايه كنيد چگونگي تهيـه فرضيه را توضيح دهيد ،پژوهشهاي
انجام و منتشر شده قبلي بر موضوع پــژوهش را به طور خالصه مرور
كنيد .به طور مختصر ،در مقدمه مرور پژوهشهاي انجام شده فقط در
حدي كه ضرورت مطالعه را بيان نمايد ،الزم است .در اين صورت
خوانندگان كامالً متوجه ميشوند كه چگونه مطالعه شما با كارهاي قبلي
هماهنگ است و دليل اهميت آن چيست.
مرور كامل نشريات نبايد در مقدمه آورده شوند .فقط به منابعي اشاره
كنيد كه براي مقبوليت مطالعه شما اساسي هستند .اين منابع بايد در سطح
عالي و از بين سياهه منابع مطالعه شده انتخاب شوند .معموالً سه شاهد از
گروههاي مختلف كافي اسـت ،به خصوص اگر اين مطالعه از كـشورهاي
مختلـف باشد .در مقدمه نبايد اطالعات گسترده و غيراختصاصي ،مطالب
كتابهاي درسي ،جداول يا تصاوير آورده شود.
به طور كلي در پايان اين قسمت بايد به سواالت زير پاسخ داده شود
 -2داليل اهميت مرور بررسيهاي قبلي چيست؟
 -2چگونه بررسيهاي قبلي را مرور كنيم؟
 -1نحوه بيان مرور بررسيهاي قبلي چگونه است؟
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مقدمه داراي شماره  2است و از ابتداي صفحه دوم شروع ميشود.
براي نوشتن عنوانِ بخش مقدمه از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -4-2روش تحقيق (ويژگيهاي مواد و روشها)
پس از بخش مقدمه بايد مطالب اصلي مقاله طي چند بخش نوشته
شود .اين بخشهابايد شامل تعريف مفاهيم اوليه مورد نياز ،سواالت و
فرضيههاي پژوهش و راهحل پيشنهادي باشند .در نوشتن مطالب اصلي
مقاله دقت شود كه تنها به موضوع اصلي مقاله پرداخته شود تا ذهن
خواننده از انحراف به سمت مطالب جانبي مصون بماند .هم چنين سعي
شود مطالب اصلي مقاله به صورت سلسله مراتبي و زنجيروار به هم مربوط
باشند.
بخـش روش ،قلب پژوهشنامه و مقاله اسـت .در اينجا با اين
سؤاالت روبرو ميشــويد :از چه روشي استفاده كرديد و چه كرديد؟ بخش
روشها بايد با يك توالي منطقي شرح دهد كه يك مطالعه چگونه
طرحريزي و اجرا شده است و دادهها چگونه تحليل گرديدهاند .تمامي موارد
ذكر شده در اين بخش را به تفصيل توضيح دهيد .اين بخش بايد به گونه
اي نوشته شود كه اگر محقق ديگري تـصميم بــه تكرار كار شما گرفـت
براحتي بتواند مطالعه را عينـاً و يا به شكل ديگري انجام دهد .اين بخش از
چند بخش فرعي تشكيل مي شود كه عبارتند از:
 -2نوع مطالعه
در اين بخش نوع مطالعهاي كه در اين پژوهش استفاده شده بيان
ميشود.
 -2شركتكنندهها )(Subjects
در اين قسمت تعداد نمونههاي شركتكننده در پژوهش (انسان،
حيوان و  )...جنس ،سن و ساير اطالعات الزم در باره آنها و نيز نحوه
شركت دادن آنان در پژوهش نوشته ميشود .روش نمونهگيري يا علت
حذف برخي نمونـهها نيز بايستي بيان شود .معيارهاي پذيرش و
عدمپذيرش نمونهها ،دادههاي ميداني ،زمان و مكان گردآوري دادهها بايد
آورده شود.
 -1مواد
در صورتي كه از مواد يا وسايل خاصي استفاده ميشود ،از قبيل مواد
شيميايي و داروها را به گونهاي كه ساير پژوهشگران بتوانند شرايطي دقيقاً
مشابه به شرايط شما پديد آورند را ذكر كنيد .در صورتي كه از نام تجارتي
استفاده ميكنيد بايد نام شيميايي يا ماده فعال آن را در اولين قسمتي كه
نامي از آن به ميان آمده به طور كامل ذكر كنيد .الزم است نام و نشاني
تهيهكننده يا سازنده مواد در مقاله آورده شود.
 -1روش جمعآوري دادهها
در اين جا ابزارهاي پژوهش بيان ميشود .منظور دستگاهها،
ابزارآالت ،آزمونها ،پرسشنامه و نظاير آن ميباشد .اگر اسباب و تكنيكها
شناخته شده هستند يا در متون استاندارد وجود دارند نيازي به ارايه
اطالعات بيشتر نيست ولي براي لوازمي كه كمتر شناخته شده ند ،بايد اسم،
نوع و نام توليدكننده ذكر شود.
در باره آزمونها و پرسشنامه به ويژه در باره روايي ( )Validityو
پايايي ( )Reliabilityآنها توضيحات الزم بايد داده شود .در معرفي

دستورالعمل نگارش مقاالت علمي -پژوهشي
پرسشها و آزمونها ،ذكر تعدادي سؤال يا ماده نمونه در متن مقاله (در
بخش روشها) ضروري است .در صورت لزوم نمونه كامل پرسشنامه يا
آزمونها را در بخش پيوست بياوريد.
 -5شيوه اجرا )(Procedure
در اين بخش تمام مراحل اجراي پژوهش به طور خالصه وصف
ميشود .به طور مشخص در اين قسمت نحوه انتخاب گروههاي تجربي و
مشاهده دستورالعملهايي كه به آزمودنيها داده شده ،طريقه اعمال متغير
مستقل بر متغيـر وابسته ،طرح پژوهش ،تعاريف متغيرها و اين كه براي
شركت كنندگان در آزمـايش يا آزمودنيها دقيقاً چه اتفاقاتي رخ داده است،
توضيح داده ميشود .در مورد روشهاي شيميايي يا آزمايشگاهي عالوه بر
ذكر ويژگيهاي مواد و حساسيت ) ،(Sensivityاختصاصي بودن
) (Specificityو تغييرات در اندازهگيري يك نمونه بايد ذكر شود.
 -8روشهاي تحليل آماري
روشهاي تحليل آماري ،نام نـرمافزار و نسخه مورد استفاده بايد
ذكر شود .اكثر آزمونها شناخته شده هستند و نيازي نيست كه آنها را
توضيح دهيد در صورتي كه روشي شناخته شده نيست بايد منبع استخراج
آن را ارايه كنيد.
بخشهاي مطالب اصلي مقاله از مقدمه شروع ميشود .بخشهاي
بعدي نيز به ترتيب شمارهگذاري ميشوند .براي نوشتن عنوان بخشهاي
اصلي از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -0-2تجزيه و تحليل دادهها و بيان نتايج
در اين بخش ،نكات مهم انجام شده در كار به صورت خالصه مرور و
نتايج به دست آمده توضيح و شرح داده ميشود .همچنين در اين بخش
بايد سهم علمي يا يافتههاي اصلي مقاله ( )Contributionبه صورت
واضح بيان شود .هرگز عين مطالب چكيده را در اين بخش تكرار نكنيد.
نتيجه ميتواند به كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره كند؛ نكات مبهم و
قابل پژوهش جديد را مطرح كند؛ و يا گسترش موضوع بحث را به
زمينههاي ديگر پيشنهاد دهد .بخش نتايج يك مقاله داراي دو جنبه كليدي
است:
 -2توصيف كلي يافتههاي مهم مطالعه
 -2بيان واضح و دقيق اطالعات به دست آمده.
هدف نگارش نتايج ،پاسخگويي به سؤاالت تحقيق است ولي شرح
يافتههايي را نيز شامل ميشود كه در فرضيات وجود نداشته و محقق ضمن
اجراي پـژوهش به آنها دسـت يافته است .الزم نيست تمام اطالعات به
دسـت آمده ارايه شوند ،اين بخش بايد فقط حاوي اطالعات مرتبط با
عنوان باشد .در ضمن گزارش نتايج آزمونهاي آماري ،ذكر اين نكته مهم
كه چه فرضيههايي تأييد شده و كداميك تأييد نشده است نيز ضرورت
دارد.
همچنين در باره هر يك از آزمونهاي آماري به كار رفته بايد اطالعات الزم
داده شود از جمله مقدار آزمون ،درجه آزادي ،سطح احتمال ،ارزش آماري و
جهت اثر؛ ذكر فرمولهاي محاسباتي يا دادههاي خام ضرورتي ندارد .به
جاي ارايه تعداد زيادي رقم ،ميانگين آنها را ذكر كنيد سپس ميتوانيد
واريانس اطالعات اصلي به دست آمده را با ارايه انحراف معيار هر يك از

كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 8 :

ارقام مشخص كنيد .در نگارش نتايج بايد از جمالت طوالني و تكراري
خودداري كرد .بخـش نتايج شامل مجموعهاي از متن ،جداول ،تصاوير،
نمودارها ،شجرهنامه و  ...ميباشد.
متون جداول و زيرنويس نمودارها بايد خودكفا باشد و براي شرح آنها
خواننده گمراه نشود كه به متن مراجعه كند .از جمالتي چون «نتايج حاصل
از آزمايش  Aدر جـدول  2ارايه شده» خودداري كنيد در عوض چنين
بنوسيد «روش مورد استفاده در آزمـايش  ،Aنتيجه  5%بيشتر از گروه
كنترل به بار آورده است (جدول .»)2
بخش نتايج را به ترتيب فهرست فرضيهها تنظيم كنيد .سعي كنيد
نتايج واضح باشد و تكرار غيرضروري اطالعات متن ،تصاوير و جداول
پرهيز كنيد .فايده جدولها اين است كه نتايج را به طور دقيق و در يك
فضاي كم و به طور خالصه ارايه ميدهند به طوري كه به آساني با نتـايج
آماري مطابقـت داده ميشود .به هر حال هدف از ارايه جداول و شكلها
اين است كه خواننده را جهت نتايج كمك كند ،اما اگر بيان نتايج در چند
جمله در متن مطلب را به خوبي تفهيم كند نيازي به ارايه جدول و شكل
نميباشد .در بخش نتايج براي بيان اين نكته كه چرا فرضيـهها تأييد شده
يا نشده انــد بايد كوشش صورت گيرد .به سخن ديگر در اين بخش جاي
بحـث در باره يافتهها نيست .بهتر است موقع ارسال مقاله براي درج در
مجالت ،جداول ،نمودارها و شكل ها را داخل متن نگذاريد بلكه جاي آنها
را در متن مشخص كرده و در صفحات جدا با ذكر شماره قرار دهيد .براي
نوشتن عنوانِ بخش چكيده از سبك  Heading 1استفاده كنيد.

 -6-2نتيجهگيري و پيشنهادها
در اين قسمت بايد به اين سؤاالت پاسخ دهيد« :نتايج به دسـت آمده
چه معنايي دارد؟ نتايج به دسـت آمده چه كاربردهايي دارد؟» نگارش اين
بخش دشوارترين قسمت مقاله است و نياز به تفكر دقيق دارد .حجم اين
بخش نبايد بيش از يك سوم كل نوشتار (مقدمه  +روشها  +تحليل
دادهها  +نتيجهگيري) باشد .مي توان با رعايت نكتههاي زير به بحث كافي
دست يافت
 -2خالصه يافتههاي مهم در يك پاراگراف در ابتداي بحث آورده
شود.
 -2نتايج با كارهاي قبلي مقايسه شود.
 -1كاربرد علمي و يافتهها به بحث گذاشته شود.
 -1بحث در باره مشكالت پيش آمده با روشهاي بكار رفته
 -5نگاهي گذرا به آنچه يافت نشده است
 -8پيشنهاد كار بيشتر
 -7ارايه يك نتيجهگيري مختصر
بنابراين الزم است در بخش نتيجهگيري )2( ،شباهتها و تفاوتهاي
بين نتايج پژوهش با پژوهشهاي قبلي روشـن شود )2( .نقـاط ضـعف
پژوهش بيان شود )1( .كمكهايي را كه يافتههاي پژوهش به روشن شدن
مسأله و زمينه دانش آن كردهاند نيز معلوم شود .به بيان ديگر ،بخش
«نتيجهگيري» كل پژوهشنامه را به هم ربط ميدهد .بايد ارتباط روشن
بين پژوهش خود و كارهاي قبلي كه در زمينه خاص مربوط به پژوهش
انجام شده و ساير زمينهها مورد بحث قرار گيرد و با استفاده از نتايج حاصل
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از پژوهش به انجام رسيده ،پيشنهادهايي ارايه شود .يافتههاي خود را به
يافتههاي حاصل از پژوهشهاي قبلي مرتبط كرده و در صورتي كه اين
يافتهها با يكديگر همخواني ندارد علت آن ذكر شود و دستآخر مشكالت
و نقاط ضعف پژوهش ،همراه با پيشنهادهايي براي پژوهشگراني كه
ميخواهند در آينده در زمينه پژوهش مذكور كار كنند ،بيان شود .در قسمت
انتهاي مقاله ميتوان از همكاران ،منشي و ساير افرادي كه در تهيه مقاله
كمك كردهاند ،سپاسگزاري نمود.

 -7-2سپاس زاري
در اين بخش ميتوان ازموسسه تامينكننده بودجه ،افراد و يا
سازمانهايي كه به نحوي در انجام پژ وهش همكاري داشتهاند ،به صورت
كوتاه و در يك بند حداكثر  52كلمه تقدير كرد .در صورتي كه مقاله منتج
از طرح پژوهشي و يا پاياننامه است ضروري است به شماره ثبت طرح يا
پايان نامه اشاره شود .بخش سپاسگزاري داراي شماره نيست بنابراين
عنوان اين بخش با سبك  Heading 0نوشته ميشود .به عنوان مثال:
نويسندگان اين مقاله از همفكري اعضاي هيات تحريريه علمي -پژوهشي
صنعت حمل و نقل دريايي يا سازمان بنادر و دريانوردي و يا مركز بررسيها
و مطالعات راهبردي سازمان كمال سپاسگزاري را دارند.

 -8-2مراجع
بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار ميگيرد و فهرست آثار و اسنادي
كه در متن مقاله به آنها اشاره شده است در آخر مقاله ميآيد .بهتر است در
نوشتن مراجع ابتدا مراجع پارسي و سپس مراجع انگليسي ذكر شود.
همچنين بهتر است ترتيب نوشتن مراجع به صورت زير باشد )2( :كتابها،
( )2پاياننامهها و طرحهاي پژوهشي )1( ،مقاالت مندرج در مجالت و
كنفرانسهاي علمي معتبر ،و ( )1ساير مقاالت و منابع اينترنتي .در ضمن،
تمام مراجع حتماً بايد در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.
مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد  APAذكر
شود .در صورت اشاره به مرجع آلماني ،روسي و غيره ،همة اطالعات بايد به
انگليسي برگردانده شود و فقط عنوان مرجع را ميتوان به زبان غيرانگليسي
نوشت.
عنوان بخشِ مراجع با سبك  Heading 0نوشته شود .براي نوشتن
مراجع به زبان پارسي از سبك  REFو براي مراجع به زبان انگليسي از
سبك  EN_REFاستفاده شود .عنوان كتاب ،پاياننامه ،يا مقاله به زبان
پارسي به صورت پررنگ نوشته شود .براي عناوين مراجع انگليسي نيز از
قلم كج ( )Italicاستفاده شود .نحوه نوشتن مراجع در بخش مراجع اين
مقاله عنوان شده است.
نحوه ارجاعدهي درون متن
براي ارجاع به يك مرجع در متن ،با ذكر نام خانوادگي نويسنده و
سال انتشار منبع و بدون نياز به ذكر شماره صفحه پس از سال انتشار
(همگي داخل پرانتز) استفاده شود .اگر نام پديدآورنده در متن اصلي آمده
است ،بالفاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز ميآيد .وقتي اثري چهار مؤلف
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يا بيشتر دارد ،فقط نام خانوادگي مؤلف اول ميآيد (حتي در اولين
استناد) و به دنبال آن كلمه «همكاران» و سپس تاريخ انتشار اثر.
نيازي به ذكر كلمه «مرجع» نيست ،مگر آن كه جمله با اين عبارت
شروع شود« :مرجع ] .»... [...اگر از متني استفاده ميشود كه به دو يا چند
متن چاپي مربوط است ،در پايان متن ،نام دو يا چند پديدآورنده به ترتيب
حروف الفبا آمده و تاريخ نشر اثر هر كدام نوشته ميشود .در اين صورت
افراد با «؛» از هم جدا ميشوند .مراجعي كه در انتهاي جمله ميآيند قبل از
نقطه قرار ميگيرند.

 -9-2ضمايم
بخش ضمايم يك بخش اختياري است و داراي شماره نيست .عنوان
آن را با سبك  Heading 0بنويسيد .موضوعات مرتبط با مقاله كه در
يكي از گروههاي زير قرار گيرند ،ميتوانند در بخش ضمايم آورده شوند.
 -2اثبات رياضي فرمولها يا الگوريتمها
 -2دادهها و اطالعات مربوط به مطالعه موردي
 -1نتايج كار ديگر محققان و دادههاي مربوط به مقايسه آنها
 -1ساير موضوعات مرتبط كه جزء بخشهاي اصلي مقاله نباشند.

 -15-2چكيده به زبان ان ليسي
چكيده مقاله به زبان انگليسي بايد ترجمه كامل چكيده فارسي و
منطبق با آن باشد .بخش چكيده به زبان انگليسي داراي شماره نيست
بنابراين عنوان اين بخش بايد با سبك ( Heading 0در قالب فرمت
صفحه التين مقاله مندرج در صفحه  22راهنما ) نوشته شود.

 -11-2معرفي عالئم و متغيرها در متن
از آنجا كه نيازي به درج فهرست عالئم و متغيرها در ابتداي مقاله
نيست ،بنابراين بايد هر نوع متغير يا عالمت به كار رفته درمتن مقاله ،در
اولين ارجاع به آن معرفي شود.
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 -3آييننامه ن ارش
شيوايي و رسايي نوشتار در گرو سادهنويسي است .تالش شود در متن
مقاله از جمالت رسا ،گويا و كوتاه استفاده شود و از نوشتن جمالت تودرتو
پرهيز شود .جداسازي اجزاي مختلف يك جمله نيز نقش زيادي در فهم
آسان آن دارد .ويرگول ميتواند اجزاي يك جمله را در جايي كه نياز به
مكث هست ،ازهم جدا كند؛ حال آن كه نقطه ويرگول براي جداسازي
دوجمله كه با هم ارتباط معنايي دارند ،بكار ميرود .نقطه نيز براي جدا
كردن جمالت مورد استفاده قرار ميگيرد .دركاربرد هاللين (پرانتز) بايد
توجه شود كه عبارت داخل آن براي توضيحي است كه از اجزاي جمله
محسوب نشده و درصورت حذف خللي به آن وارد نميشود .درمقابل،
گيومه براي برجسته كردن جزيي از جمله بكار ميرود.
تا جاي ممكن از بكار بردن كلماتي مثل «ميباشد»« ،گرديد» ،و
«بوده باشد» پرهيز شود .به جاي آنها اغلب ميتوان از كلمات ساده و روان
مثل «است» و «شد» استفاده كرد .بكارگيري كلمات دشوار و غيرمعمول
تنها باعث پيچيده شدن جمله و دشوار شدن فهم آن ميشود.
نشانه مفعول (حرف «را») بايد بالفاصله پس از مفعول قرار گيرد .به
اين جمله دقت كنيد« :اين شكل تنظيمات الزم براي صفحهبندي را نشان
ميدهد» .بهتر است اين جمله را بصورت زير بازنويسي كنيم« :اين شكل
تنظيمات الزم را براي صفحهبندي نشان ميدهد».
براي كلمات فني تا حد امكان از معادلهاي پارسي استفاده شود.
بدون ترديد كلمه «پردازش» زيباتر از «پروسس» است ،و يا كلمه
«ريزپردازنده» از «ميكروپروسسور» مناسبتر است .در چنين مواقعي اگر
احتمال ميدهيد خواننده با معادل پارسي آشنا نيست ،از زيرنويس براي
نوشتن معادل انگليسي استفاده كنيد .اين كار را در اولين كاربرد معادلهاي
پارسي انجام دهيد.
تا حد امكان از كلمات انگليسي در جمالت استفاده نكنيد .مثالٌ بجاي
نوشتن  Microsoftميتوانيد بنويسيد« :ميكروسافت» .اگر ناچار شديد در
يك جمله از كلمات انگليسي استفاده كنيد ،حتماً فاصله كافي بين آنها و
كلمات پارسي را رعايت كنيد.

 -1-3عالمتگذاري
براي خوانايي بهتر مقاله بايد سعي شود تا حد امكان عالمتگذاري
متن مقاله بدرستي انجام شود .دقت كنيد تمام عالمتهايي مثل نقطه،
ويرگول ،نقطه ويرگول ،دونقطه ،و عالمت سوال بايد به كلمه قبل از خود
چسبيده باشند ،و از كلمه بعدي تنها به اندازه يك فضاي خالي فاصله داشته
باشند .عالمت خط تيره بايد به اندازه يك فضاي خالي از كلمه قبل و بعد از
خود فاصله داشته باشد؛ مگر اين كه كلمه قبلي يا بعدي يك عدد باشد ،كه
در اين صورت بايد به آن بچسبد .بين كلماتي كه جدا هستند بايد يك
فضاي خالي فاصله باشد.

 -2-3امال
رعايت قواعد امالي فارسي ضروري است .در اين بخش برخي از
موارد اشتباه متداول را يادآوري ميكنيم .ميتوانيد اطالعات دقيقتر را با
مراجعه به كتابهاي نوشته شده در اين زمينه پيدا كنيد.
در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كه «مي» از جزء
بعدي فعل جدا نماند .براي اين منظور از «فاصله متصل» استفاده كنيد.
براي نوشتن فاصله متصل از «كليد  »Ctrlبه همراه «كليد »Space
استفاده كنيد .همچنين دقت كنيد كه جزء «مي» و جزء بعدي فعل را به
صورت يكپارچه ننويسيد .بنابراين «مي شود» و «ميشود» اشتباه ،و درست
آن «ميشود» است.
در مورد «ها»ي جمع نيز دقت كنيد كه از كلمه جمع بسته شده جدا
نوشته شود؛ مگر در كلمات تك هجايي مثل «آنها» .براي جدانويسي نيز از
فاصله متصل استفاده كنيد .مثالٌ «پردازنده ها» را بصورت «پردازندهها»
بنويسيد.
جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه است.
بنابراين «پيشنهادات» و «اساتيد» اشتباه و درست آنها «پيشنهادها» و
«استادان» است.
بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدي خود جدا نوشته
شود ،مگر آن كه اين حرف جزء يك فعل يا صفت يا قيد باشد؛ مانند« :بكار
بستن»« ،بجا» و «بندرت».
در مورد كلمات حاوي همزه قواعدي وجود دارد كه پرداختن به آنها
دراين مقاله نميگنجد ،اما براي نمونه به امالي كلمات «مساله» و
«مسوول» دقت كنيد .همچنين ،همزه در انتهاي كلماتي كه به الف ختم
ميشوند ،نوشته نميشود و درصورت اضافه شدن به كلمه بعدي ،از «ي»
استفاده ميشود« :اجرا شده» ،و «اجراي برنامه».

 -3-3شكلها و جدولها
شكلها و جدولها بايد داراي عنوان باشند .عنوان شكلها در زير
شكل و عنوان جدولها در باالي جدول قرار ميگيرند .در صورتي كه از
شكلها يا جدولهاي ساير منابع استفاده ميكنيد ،بايد حتماً شماره آن
مرجع را در عنوان شكل يا جدول ذكر كنيد.
براي نوشتن عنوان شكل يا جدول از سبك Figure Caption
استفاده كنيد .براي نوشتن متن داخل شكلها و يا جدولها نيز از سبك
 Figure Textاستفاده كنيد .هر شكل يا جدول بايد داراي يك شماره
باشد كه براي هر كدام از  2شروع ميشود .شماره شكل يا جدول را در
داخل يك جفت هاللين بنويسيد .در هنگام ارجاع به شكل يا جدول از
شماره آن استفاده كنيد و از بكار بردن عباراتي همچون «شكل زير» پرهيز
كنيد .تمام جدولها و شكلها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرند .يك
جدول يا شكل نبايد قبل از ارجاع در متن ظاهر شود.
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شكلها و جدولها بايد در وسط ستونها قرار گيرند .بهتر است
شكلها در يك خط جداگانه با حالت وسطچين درج شوند و ويژگي
طرحبندي ( )Layoutآنها بصورت  In line with textانتخاب شود.
شكل ( )2نمونهاي از چنين تنظيمي است .چنانچه شكل يا جدولي در يك
ستون جا نشد ،ميتوان آن را بصورت تك ستوني رسم كرد ،مشروط بر اين
كه شكل يا جدول در ابتدا يا انتهاي صفحه و يا در انتهاي مقاله درست
قبل از بخش مراجع قرار گيرد .ميتوان همه شكلها را در يك جا و قبل از
مراجع نيز درج كرد .در متن مقاله بايد به همة شكلها ارجاع شود .در تهية
شكلها توجه كنيد كه اندازة اعداد ،واژهها ،كميتها و راهنماي منحنيها
) (legendبه قدر كافي بزرگ باشد تا كامالً واضح و خوانا باشند.
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 00پررنگ ptاندازه
شکل( )1مقادير ميانگين  dبهدست آمده از دو روش

شكل ها و جداول در صورت بزرگ بودن ميتواند بـه صـورت زيـر در
يك ستون قرار گيرد.
الزم است در گوشه سمت چپ پايين عكسهاي تاريخمند و مكانمند،
زمان (روز/مـاه/سـال) و موقعيـت جغرافيـايي (مختصـات طـول و عـرض

CIM

CIM to PIM mapping

جغرافيايي) آن درج شود.

PIM

 -4-3فرمولها و عاارات رياضي

PIM to PSM mapping

براي نوشتن فرمولها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار
 Equation Editorاستفاده شود .براي هر فرمول بايد يك شماره در نظر
گرفته شود .اين شماره را در داخل يك جفت هاللين و به صورت
راستچين قرار دهيد .تمام متغيرها ،پارامترها ،و نمادهاي يك عبارت
رياضي بايد توضيح داده شوند .اگر قبل از نوشتن فرمول اين كار انجام
نشده است ،بايد بالفاصله پس از فرمول اين توضيحات بيان شوند .مانند:

PSM

PSM to code mapping

 X x   1  0x fˆ  d

()2

Code

چگالي تخميني و   Xتابع توزيع امكان است .اگر تعداد
كه
متغيرها و پارامترها براي تعريف در ادامة متن زياد است ،از فهرست عاليم
در بخش ضمايم استفاده و يا به صورت فهرست در زير رابطه تعريف شود.
براي نوشتن روابط رياضي ميتوان بدون بكارگيري ابزار Equation
 ،Editorاز باالنويسي ،2زير نويسي ،2و نمادهاي يوناني بهره بيشتر براي
ارجاع به متغيرها در متن مناسب است .مثالٌ ما تابع توزيع امكان را در متن
توضيحي فرمول ( )2با اين شيوه نوشتيم .اين روش موجب ميشود كه
فاصله سطرها به دليل استفاده از ابزار فرمولنويسي زياد نشود و تنظيمات
صفحه بهم نريزد.
درصورتي كه يك رابطه رياضي طوالني بود و دريك سطر جا نشد،
ميتوان آن را در دو يا چند سطر نوشت .در اين حالت بايد سطرهاي دوم به
بعد با تورفتگي شروع شوند .همچنين ميتوان شماره آن را نيز در يك سطر
مستقل نوشت .فرمول ( )2را ببينيد.
درآن ˆf

شكل ( )2فرايند توسعه در MDA

فرمت جدول به صور زير باشد.

 00پررنگ ptاندازه

جدول( )1ماتريس مقادير ضريب همبستگي ساده بين پارامترها
پارامتر

Tmean

Ed

RH

U2

E

0/519

0/539

-0/877

0/472

Ra

0/749

0/859

-0/030

0/390

U2

0/449

0/410

-0/401

1

شكلها به صورت خوانا و بدون رنگ پسزمينـه (سـياه و سـفيد ) بـه

صورت زير ارايه شود.

]) F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0

r2
0

I  1 ;    
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يك فرمول يا عبارت رياضي حتماٌ بايد بعد از ارجاع آن در متن ظاهر
شود .الگوريتمهاي مقاله را نيز همانند عبارات رياضي شمارهگذاري كنيد و
به آنها ارجاع دهيد.

 -0-3واحدها
سيستم واحدهاي مورد قبول اين مجله ،سيستم متريك ) (SIاست
و همة متغيرها و اعداد در متن ،جدولها و شكلها بايد در سيستم متريك
ارايه شوند .ذكر واحد اعداد يا كميتهاي مربوط به جداول و همچنين
عنوان محورهاي نمودارها الزامي است.

 -6-3راهنماي تكميلي ن ارش فهرست منابع
فهرست منابع ،بايد حاوي مشخصات منابعي باشد كه درتهيه نوشته
خود مورد استفاده قرار داده ايد ،مثل كتاب ،مقاله چاپ شده در يك مجله،
جزوه آموزشي و يا حتي مطلبي در محيط وب (اينترنت) .قواعد استناد منبع
در متن به روش  APAمي باشد.
 -2اين مشخصات بايد به صورتي نوشته شوند كه خوانندگان متن شما
بتوانند به سهولت منبع مورد نظر را يافته و به اصل آن رجوع نمايند.
 -2فهرست منابع تهيه شده را بايد در پايان متن خود قرار دهيد.
 -1ترتيب نوشتن منابع در اين فهرست ،به ترتيب استفاده يا ظهور آنها
در متن و با استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص ميشود به
عبارتي ديگر به هر منبع مورد استفاده يك عدد اختصاص مييابد.
 -1وقتي به يك منبع ،عددي اختصاص ميدهيد ،هربار كه در متن
مجددا ميخواهيد به آن منبع استناد كنيد ،بايد همان عدد را درج
نماييد.
 -5به عنوان يك قاعده كلي ،اين اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر
جمله و داخل پرانتز قرار ميگيرند.
 -8عاليم نقطهگذاري بسيار مهم هستند چون هريك داراي مفهومي از
نظر استانداردهاي بينالمللي هستند.
 -7وقتي در بخشي از متن به چند منبع ( كه شمارههاي آنها ،متوالي و
پشت سر هم است ) استناد كنيد ،از خط فاصله (  ) -براي توالي
اولين عدد و آخرين عدد استفاده كنيد .مثل)1-1( :
 -1وقتي در بخشي از متن ،به چند منبع ( كه شمارههاي آنها پشت
سرهم نيست) ميخواهيد استناد كنيد ،بين هر شماره با شماره بعدي،
يك عالمت ويرگول و بدون فاصله قرار دهيد .مثل) 2 ، 8 ،7 ،1( :
يا (  ،7 ،22و .) 2-5
 -1چ ونه مشخصات منابع مورد استفاده را در " فهرست
منابع" درج كنيم
كتاب ان ليسي :مشخصات كتاب به شكل زير نوشته مي شود:
نام خانوادگي نويسنده (فاصله) حرف يا حروف اول نام كوچك(نقطه) نام
كتاب(نقطه)شماره ويرايش(نقطه) محل نشر( ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)
مثال:

كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 19 :

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and
leadership skills for nurses. 2nd ed. Albany (NY):
Delmar Publishers; 1996.



نكات مهم:
 -2اگر اسامي افراد بيش از سه نفر باشد ،ابتدا نام سه نفر اول را تايپ
كرده و پس از درج يك ويرگول و يك فاصله ،عبارت ‘ ”et alرا
تايپ كنيد سپس يك نقطه و يك فاصله درج نماييد.
 -2اسامي افراد به همان ترتيب درج آنها در كتاب تايپ شوند.
 -1شماره ويرايش مثل2nd ed ; 4th ed ; 3rd ed; :
 -1ممكن است به جاي نويسنده ،ويراستار يا سازماني مسوول تهيه اثر
باشد ،به مثالهاي زير توجه كنيد.
Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s
principles of internal medicine. 14th ed. New
York: McGraw Hill; 1998.

ويراستار /گردآورنده به عنوان نويسنده





Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care
for elderly people. New York: Churchill
Livingstone; 1996.



سازمان به عنوان نويسنده و ناشر



Institute of Medicine (US). Looking at the future
of the Medicaid program. Washington: The
Institute; 1992.



 -5مشخصات بخشي يا فصلي از كتابي كه به وسيله يك يا چند نفر
نوشته شده است
 -8نام خانوادگي نويسنده فصل ( فاصله) حرف اول نام كوچك (نقطه)
نام فصل (نقطه) ( ) :( ) Inنام خانوادگي نويسنده يا ويراستار كتاب
(فاصله) حرف اول نام كوچك (نقطه) نام كتاب (نقطه) شماره
ويرايش (نقطه) محل نشر ( ) :ناشر(; ) سال انتشار(نقطه)صفحه
اول(خط تيره) صفحه آخر فصل(نقطه)
به مثالهاي زير توجه كنيد
[1] Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and

stroke. In: Laragh JH, Brenner BM, editors.
Hypertension: pathophysiology, diagnosis, and
;management. 2nd ed. New York: Raven Press
1995. p. 465-78.
[2] Blaxter P. Social health and class inequalities. In:
Carter C, Peel J, editors. Equalities and
inequalities in health. 2nd ed. London: Academic
Press; 1976. p. 165-78.

نكات مهم
 -7اولين حرف نام نويسنده ،ويراستار  ،عنوان و همچنين كلمات و
نامهاي خاص را با حروف بزرگ تايپ كنيد.
 -1محل نشر يعني اولين شهري كه در پايين صفحه عنوان كتاب نوشته
شده است .اگر نام بيش از يك شهر وجود دارد ،فقظ نام اولين شهر
را درج كنيد .از به كار بردن كلماتي مانند  USAيا  Britaniaو
نظاير آن خودداري كنيد.
 -9اسم ناشر را به طور كامل و خوانا بنويسيد.
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 -22براي شماره صفحه نخست حرف(  Pنقطه) را تايپ كنيد و سپس
شماره صفحات منبع مورد استفاده را بنويسيد .مثل:
p. 122-9
p. 1129-57

 -22زماني كه از صفحات مختلف يك منبع استفاده كرده ايد و شماره
صفحات هم پشت سرهم و متوالي نيست ،مشابه مثال زير عمل
كنيد:
p. 333,338,340-5

كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 19 :

 -22چنانچه كتاب مورد استفاده از چند جلد تشكيل شده  ،شماره جلد را
پس از تاريخ انتشار و قبل از صفحات بنويسيد .بجاي استفاده از كلمه
(Volumeجلد) ،از كوتاه شده آن يعني  Volاستفاده كنيد .مثل:
New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 13448
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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 12 :

مقاله ان ليسي
مشخصات مقاله به شكل زير نوشته ميشود
نام خانوادگي نويسنده(فاصله)حرف اول نام كوچك(تقطه)عنوان مقاله(نقطه)نام مجله(فاصله)سال انتشار(فاصله)ماه(; )جلديا دوره
انتشار(شماره)( ) :شماره صفحات.

مثال:

نام نويسندگان

عنوان مقاله

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. Introduction. Hematol
Oncol Clin North Am 1995 Apr;9(2):58-63.

شماره صفحات

جلد و شماره

سال و ماه انتشار

نام مجله

نكات مهم
 .2اگر اسامي افراد بيش از سه نفر باشد ،ابتدا نام سه نفر اول را تايپ كرده و پس از درج يك ويرگول و يك فاصله ،عبارت ” ‘et alرا تايپ كنيد سپس يك
نقطه و يك فاصله درج نماييد.
 .2اولين حرف نام نويسنده (ها) ،عنوان و همچنين كلمات و نامهاي خاص را با حروف بزرگ تايپ كنيد.
 .1نوشتن جلد و شماره مجله ضروري است.
 .1عنوان مجله را مطابق سبك مدالين ( )Medlineبه صورت مخفف بنويسيد.
به مثالهاي زير توجه كنيد
به جاي  British Journal of Urologyاز  Br J Urologyاستفاده شود.
به جاي  New England Journal of Medicinefاز  N Eng J Medاستفاده شود.
به جاي  American Journal of Geneticsاز  Am J Hum Genetاستفاده شود
مثالهاي ديگر براي مقاله چاپ شده در مجالت
ضميمه يك جلد Volume with supplement
Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung cancer. Environ
Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.
ضميمه يك شماره Issue with supplement
Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women's psychological reactions to breast cancer. Semin Oncol
1996;23(1 Suppl 2):89-97.
بخشي از يك جلد Volume with part
Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in non-insulin dependent diabetes mellitus.
Ann Clin Biochem 1995;32(Pt 3):303-6.
بخشي از يك شماره Issue with part
Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap lacerations of the leg in ageing patients. N Z
Med J 1994;107(986 Pt 1):377-8.
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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 16 :

منابع الكترونيكي عبارتند از :نرم افزار Software؛ صفحات وب  Web Pages؛ مجالت الكترونيكي  Electronic Journals؛ كتابهاي الكترونيكي
 Electronic Booksو پايگاههاي اطالعاتي  .Databasesمنابع اينترنتي ثابت نيستند .يعني ماهيت اطالعات در اينترنت متغير بوده و ممكن است هر
لحظه نشاني يك سايت تغيير كند و يا هر روز اطالعات جديدي وارد صفحات سايتها شود كه ممكن است كامال متفاوت از اطالعات پيشين باشد.


اگر صفحه اينترنتي داراي نويسنده است مانند مثال زير عمل كنيد.
Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online.
Available at: URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.
.2
.2
.1
.1
.5

نويسندهKilmartin M :
عنوان صفحه (مدرك) Women in GP: a strategy for women GPs :و سال انتشار مطلب 2221
عنوان وب سايتRACGP Online :
درج عبارت ” “ Available at:و سپس نشاني اينترنتي
تاريخ مشاهده صفحه Accessed Jul 30, 2003

يك مثال ديگر
McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2003. Available at:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed Sep16, 2004.
اگر صفحه اينترنتي نويسنده ندارد ،ابتدا عنوان مطلب را درج كنيد
High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at:
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 2002
مقاله يك مجله الكترونيكي موجود در پايگاه اطالعاتي تمام متن ProQuest
 -2براي درج مشخصات مقاله يك مجله الكترونيكي موجود در پايگاههاي اطالعاتي مختلف مانند مثال زير عمل كنيد.
 -2درج مشخصات مقاله مجله الكترونيكي مشابه مواردي است كه براي درج مشخصات مقاله انگليسي به كار ميبريد .تنها تفاوت ،درج عبارت [serial
] onlineبه معناي " نشريه الكترونيكي" و ذكر نام پايگاه اطالعاتي مانند proquest; Elsevier; ScienceDirect; Blackwell
 Synergyو نظاير آن است
Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer's disease patients treated with
donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest ,
Accessed Dec 19, 2003.
كتاب الكترونيكي
اگر از متن كتابي استفاده ميكنيد كه به شكل  CDاست  ،مانند مثالهاي زير عمل كنيد
The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford University Press; 1998.
Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: Micromedex; 1999. Based
on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug reference. London: Pharmaceutical Press; 1999.
اگراز متن كتابي استفاده ميكنيد كه در محيط اينترنت است ،مشابه مثالهاي باال بنويسيد و به جاي عبارت ] [book on CD-ROMعبارت [book
] onlineرا جايگزين كنيد.
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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 17 :

مكاتاات با پست الكترونيكي
Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew Hart
(mh@hospital.wa.gov.au) Feb 5, 2000.
ذكر منابع مورد استفاده عالوه بر يك تكليف  ،فوايد ديگري نيز دارد از جمله:
موجب افزايش اعتبار علمي نويسنده و نوشته وي ميشود.
اخالق نگارش (رعايت امانت در استفاده از نوشته ديگران) نيز رعايت ميشود.
اطالعات و منابع بيشتري را در اختيار خوانندگان و پژوهشگران بعدي قرار ميدهد.
در خواننده نسبت به صحت و درستي نوشته اطمينان ايجاد مي كند.
كتاب فارسي
مشخصات كتاب فارسي به شكل زير نوشته ميشود:
نام خانوادگي نويسنده (فاصله) حرف يا حروف اول نام كوچك(نقطه) نام كتاب(نقطه)شماره ويرايش(نقطه) محل نشر( ) :ناشر(كاما ) سال انتشار(كاما) شمارة
صفحه(نقطه)
مثال:
با يك نويسنده
حسيني ،ابوالقاسم .اصول بهداشت رواني .مشهد :دانشگاه علوم پزشكي مشهد ،2172 ،صص.12-27 .
فريد حسيني ،رضا .پاتوفيزيولوژي بيماريهاي رماتيسمي و خود ايمني .مشهد :آستان قدس رضوي ،2185 ،صص.12-27 .
با دو نويسنده
امتيازي ،گيتي ; كريمي ،محسن .مباني زيست مولكولي و مهندسي ژنتيك .ويرايش  . 2اصفهان :ماني ،2175 ،صص.21-25 .
بيش از سه نويسنده
فرهودي ،ابوالحسن و همكاران .بيماريهاي نقص ايمني ،تشخيص و درمان  .تهران :علمي ،2185 ،صص.222-15 .
ترجمه يك اثر
النگمن ،جان .رويانشناسي پزشكي النگمن .ترجمه كورش عظيمي ،مهدي صرافي .تهران :انديشه روشن.2179 ،
گليك ،برنارد; پاسترناك ،جك .بيوتكنولوژي مولكولي :اصول و كاربرد  DNAنوتركيب .ترجمه جواد بهروان .مشهد :دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي
درماني مشهد.2112 ،
كتاب چند جلدي با عنواني عام و عنوانهاي خاص هر جلد
هاريسون ،تنسلي راندولف .اصول طب داخلي .ج  :1بيماريهاي دستگاه گوارش .ترجمه محمد ناظم .تهران :چهر .2185
چنانچه جلدها عنوان جداگانه نداشته باشد ،ج  2يا ج  1را پس از تاريخ نشر قرار دهيد و سپس شماره صفحات را بنويسيد.

فصلي يا بخشي از يك كتاب كه داراي نويسنده است
فرهنگ ،مهرداد .بيماريهاي آلرژيك كودكان .در :مسايل روزمره طب اطفال .گردآورنده محمد توكلي .تهران :دانشجو ،2181 ،صص.12-27 .
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كد مدرك P44-W6/0 :
شماره صفحه 18 :

مقاله فارسي
حاجي ترخاني ،اميرحسن .جامعه پزشكي و استفاده از اطالعات علمي .مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران ،سال اول ،ش ( 2تابستان  ،78-72 : )2172صص-27 .
.12
پايان نامه
گلعلي پور ،محمد جعفر " .سير تكامل طبيعي و غير طبيعي مشتقات قوس اول برونشيال در جنين ".پايان نامه دكتراي تخصصي ،دانشكده پزشكي دانشگاه علوم
پزشكي مشهد.2171 ،

