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دستورالعمل ارجاع دهی رساله های گروههای معماری و شهرسازی
با توجه به تفاوت اندک تدوین رساله در گروههای تحصیالت تکمیلی ،این دستورالعمل برای ارتقای کیفیت تدوین
رسالهها در عین یکپارچگی در کل دانشکده تدوین شده است .دانشجویان گروههای معماری و شهرسازی (شامل
معماری ،معماری اسالمی ،برنامهریزی شهری و طراحی شهری) الزم است عالوه بر اینکه کلیه مطالب پایان نامه بجز
چکیده را به صورت دورو چاپ میکنند ،کلیه ارجاعات خود را به شیوۀ این دستورالعمل تدوین نمایند.
 روش ارجاع دهی درون متنی و کتابشناختی در نظام نویسنده-تاریخ (شیوه نامه ایران) میباشد1؛
فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و ابتدا برای منابع فارسی و سپس منابع خارجی تنظیم شود .در صورتی که از
یک نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرارگرفته باشد ،ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید باشد.
در صورتی که از یک نویسنده چندین منبع همسال موجود باشد ،اضافه کردن حروف الف ،ب و  ...به سال انتشار
(برای منابع فارسی) و  ... ، b ، aبه سال انتشار (برای منابع خارجی) با رعایت ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی
مرتب میگردند .در صورتی که مقالههای منفرد و مشترک از نویسنده ارائه شود ،ابتدا مقالههای منفرد سپس مقاله-
های مشترک با رعایت ترتیب حروف الفبای نویسندگان بعدی آورده میشوند .چنانچه مقالهای در دست چاپ باشد،
به جای ذکر جلد و شماره مجله عبارت (در دست چاپ) برای منابع فارسی و ) (in pressبرای منابع انگلیسی ،درج
شود.
مثالهایی از استناد در نظام نویسنده-تاریخ برای پاره ای از منابع اطالعاتی که ممکن است در یک اثر به آن ها استناد
شود ،به اختصار در جدول زیر ارائه شده است؛
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 ) 1علیدوستی ،سیروس ،محمدی ،فخرالسادات ،کشاورز ،حمید ،اردکان ،محمد ابویی.1831 .شیوه نامه ایران  :راهنمای استناد به منابع اطالعات فارسی و
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http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm
(دسترسی در .)1831/1/0

تحصیالت تکمیلی مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان

Sirosh, J,.Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of
orientation maps, lateral connections, and dynamic receptive fields
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 برای سهولت ارجاع از بخش ارجاعدهی  Style (Chicago Fifteenth Edition) ,Wordو به روش زیر
استفاده شود:


در فایل  Wordدر منوی  Referencesگزینه  Manage Sourcesرا انتخاب نمایید.

 در منو  Manage Sourcesبا انتخاب گزینه  Newدر قسمت  Type of Sourceنوع منبع (کتاب،
مجله و  )....مورد نظر و در قسمت  Languageبرای هر منبع زبان مناسب (  )Persian, Englishرا
انتخاب و اطالعات را کامل وارد نمایید و یا از قسمت  Insert Citationبا انتخاب گزینه Add New
 Sourceمراحل فوق را انجام دهید.

 جهت ارجاعدهی درون متن با انتخاب گزینه  Insert Citationمنبع مورد نظر خود را انتخاب و به متن
اضافه کنید.
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 جهت ارجاعدهی پایان متن با انتخاب گزینه  Bibliographyمنبع مورد نظر خود را انتخاب و به آخر متن
اضافه کنید.

تذکر مهم :در نسخه اصلی مقاله با ) Style (Chicago Fifteenth Editionموارد زیر رعایت نشده که نویسنده باید
به صورت دستی وارد کند:
 در ارجاع دهی درون متنی کتاب شماره صفحه آورده شود.
 در ارجاع دهی کتاب با بیش از سه نویسنده به جای کلمه (غیره) ،کلمه (دیگران) جایگزین شود.
 در ارجاع دهی کتاب با مترجم سال تألیف کتاب توسط نویسنده اصلی آورده شود.

