
  به نام خدا

  مديريت امور آموزشي و تحصيالت تكميلي
  

  ايردات پرتكرار در پيشنهادهاي پژوهشي ارسال شده به تحصيالت تكميلي

  الف) ايرادات اساسي

  ارجاع به منابع - ١

عنوان نمونه جمالت زير ، مرجع مناسب ذكر شود. به و يا كامال واضح نيست در يك متن علمي، بايد براي هر عبارتي كه يافته نويسنده نيست
  .)به عنوان نمونه ذكر شده و از هيچ پيشنهاد پژوهشي استخراج نشده استفقط اين جمالت ( نياز به مرجع دارد

 .متر در سال است (مرجع) كشور ايران داراي ميانگين بارندگي ..... ميلي - 

 .شود (مرجع) برخي اختالالت رفتاري مانند .... و .... در سنين نوجواني بيشتر ديده مي - 

 .در برابر بيماري ....، استفاده از داروي .... است (مرجع)دام يك راهكار موثر جهت ايجاد ايمني جمعي  - 

 هاي حرارتي در صنعت است (مرجع). خوردگي توسط آب داغ يكي از عوامل مهم خرابي مبدل - 

 

  نگارش نامناسب فهرست مراجع -٢

ديده شده است. در انتهاي پيشنهاد پژوهشي، بايد فهرست همه مراجعي كه در متن استفاده شده ذكر دهاي پژوهشي بسيار اين اشكال در پيشنها
  .شود. در اين مورد الزم است به نكات زير توجه شود

 ذكر شود. فهرست مراجعدر هر مرجعي كه در هر قسمتي از متن استفاده شده (نه فقط مراجع مربوط به بخش مرور منابع) بايد  - 

فرمت مراجع بايد يك دست باشد يعني همه مقاالت فارسي به يك شكل و همه مقاالت انگليسي به يك شكل ذكر شود. به همين  - 
 ها و غيره.  صورت در مورد كتاب

هر متن علمي هاي نگارشي (چه در پيشنهاد پژوهشي و چه در  مرجع ذكر شود. ذكر برخي اطالعات، در همه فرمتهر مشخصات كامل  - 
  الزم و ضروري است.) ديگر

 .شماره صفحه نوشته شود و عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجلهسال انتشار، مجالت، نام نويسنده، چاپ شده در براي مقاالت  - 

 كتاب، نام انتشارات و محل چاپ ذكر شود.  عنوانبراي كتاب، نام نويسنده، سال انتشار،  - 

 له، نام كنفرانس، زمان برگزاري و محل برگزاري نوشته شود. براي مقاالت كنفرانسي، نام نويسنده، عنوان مقا - 

هاي  يك ايراد پر تكرار در پيشنهادهاي پژوهشي، يكدست نبودن مراجع و نوشتن مواردي مانند شماره مجله و شماره صفحه به شيوه - 
 يكدست نبودن مراجع با ذكر يك مثال توضيح داده مي شود.مختلف است.

 صفحه) ١( ٢٤ شماره" يا "٢٥٥- ٢٤٢) : ١( ٢٤"صورت را مي توان به  براي يك مرجع شماره مجله و صفحه در فهرست مراجع، 

و يا حالت هاي بسيار ديگري نوشت. نكته مهم اين است كه در همه مراجع بايد يكي از  "٢٥٥ -٢٤٢ ص) ١( ٢٤" يا "٢٥٥-٢٤٢

 .نگارش مشخصات مقاله در همه موارد دقيقا يكسان باشد كهدانشجويان گرامي حتما دقت فرمايند  اين حالت ها استفاده شود و

 پيشنهادآماده نمايند.  APAطبق نظر دانشكده علوم انساني، الزم است دانشجويان اين دانشكده، فهرست مراجع را بر اساس فرمت  - 
 شنهاد پژوهشي و پايان نامه مصوب نمايند.ها نيز فرمتي واحد براي ارجاع در پي شود ديگر دانشكده مي

 



  شكل و جدول - ٣

نشان داده ...  ١(مانند: در شكل  در متن به آنها اشاره شودها و جداول بايد شماره و عنوان داشته باشند و همچنين بايد  همه شكل - 
 شده است، يا در جدول زير .... بيان شده است).

 گرفته شده، در همان عنوان شكل يا جدول به آن مرجع اشاره شود.اگر شكل يا اطالعات جدولي از مرجع ديگر  - 

 شماره و عنوان شكل در زير آن و شماره و عنوان جدول در باالي آن نوشته شود. - 

 

  ب) ساير ايرادات

اره پاورقي بالفاصله بعد از شماسامي التين در متن فارسي بايد با قلم فارسي نوشته شود و با استفاده از پاورقي امالي التين انها ذكر شود.   - ١
 ٢، يا هوانگ و چن)٢٠٠٧و همكاران ( ١مانند: مارتين. داستفاده گرد اسامي ، يك پاورقي براي همهمتوالي مو براي چند نا اسامي افراد ذكر شود

)٢٠١٨ .(  

(كه بيانگر زيربخش دوم از  ٢- ١شود و به جاي  گاهي شماره گذاري به صورت وارونه انجام مي ها شماره گذاري شود. تيترها و عنوانهمه  - ٢
  شود. نوشته مي ١- ٢شماره است)  ١بخش 

بولد  ١٢براي متن و  ١٢شود. به طور معمول اندازه قلم  استفاده مي ١٦فونت و اندازه قلم مناسب استفاده شود. گاهي اندازه قلم بزرگ مانند  - ٣
)Bold اندازه قلم انگليسي يك يا دو شماره كوچكتر از اندازه قلم فارسي انتخاب شود تا تناسب ) براي عناوين مناسب است. همچنين به جا است

  است.  ١٠و اندازه قلم انگليسي  ١٢در متن ايجاد شود. به عنوان نمونه در اين متن، اندازه قلم فارسي 

ي بررسي گرامي اين مورد را پيش از بارگذاربارگذاري شده، فونت و يا فرمت به هم ريخته است. به جا است دانشجويان  PDFگاهي در فايل  - ٤
  نمايند. 

  متن از هر دو طرف تراز باشد. - ٥

  مانند: .ذكر شودشماره آن روبروي هر فرمول و  گذاري شود شماره يروابط به شكل مناسب - ٦
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قرار  معادلهگذاري كرد و شماره فرمول دقيقا روبروي  توان به صورت مرتبي روابط را شماره قابل ذكر است با استفاده از يك رديف جدول، مي
  گيرد. به عنوان نمونه در رابطه باال از يك جدول به شكل زير استفاده شده است. مي
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  شود. معادله و شماره آن به شكل زير در متن ظاهر ميبا ناپيدا كردن خطوط جدول، 
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