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مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعي دانش پژوهان 

  

  معماري كارداني پروژه كارآموزي

  

  : .................................................مكان كارآموزي

  .................................................: قيقعــنوان تـحــ                         

  

  :استاد راهنما

..................................  

  :دانشجو

...................................  

  

  ) كارآموزيماه و سال ( تاريخ 

  

  



  

  )كتابنامه(طريقه نوشتن فهرست منابع 
در زير الگوي نگارش نمونه هاي مختلف منابع اعم از كتاب، مقاله و پايان نامه جهت استفاده دانشجويان در تنظيم فهرست منابع 

در تقسيم بندي انواع منابع، از مراجع موجود در اين زمينه به ويژه كتاب . پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري ذكر مي گردد
  .استفاده شده است) ۱۳۷۷(يف دكتر عباس حري تال "آئين گزارش نويسي"
  

 كتاب-۱

 
  با يك نويسنده ۱-۱

  . ۴۵-۲۵: ص. مركز نشر دانشگاهي: تهران. آواشناسي زبان فارسي . ۱۳۶۴ ،ي ثمره
 
 با بيش از يك نويسنده ۱-۲

  . ۴۵ - ۲۵: ص. فردوس: تهران. رياضيات تجربي. ۱۳۶۵. واو فيروز نيا.و.تقوي،ح
  

آورده شده ) andدر منابع خارجي (" و"بيش از دو نويسنده داشته باشد پيش از نام نويسنده آخر  ) يا مقاله(چنانچه كتاب : تذكر
  . ۵-۲-۲و  ۱-۶خواهد آمد، مانند نمونه )" ,"در منابع خارجي (  "،"ندگان ديگر كاما سو بين نام نوي

  
  بدون نويسنده ۱-۳

  . ۴۵ -۲۵: ص . گرافي ايرانجغرفيايي و كارتو شركت. ۱۳۶۵. اناطلس تشريح بدن انس
  
  سازمان به منزله مؤلف ۱-۴

  . ۴۵ - ۲۵: ص ). تهران(دارونامه . ۱۳۶۴. شركت سهامي دارو پخش
رده ايد الزم است آن در صورتي كه هر كدام از اطالعات مربوط به كتاب را از منبعي غير از شناسنامه كتاب به دست آو: تذكر

  . ۱ -۶و  ۱-۴قرار دهيد، مانند نمونه هاي  [ ] را در كروشه 
  
  ناظر يا ويراستار به منزله مؤلف ۱-۵

  . ۴۵ - ۲۵: ص. مركز نشر دانشگاهي: تهران. درباره ويرايش ۱۳۶۵. ويراستار . پورجوادي،ن
 
 ه يك اثرمترج ۱-۶

. درهمي و و . ترجمه م . تجديد نظر يازدهم. مانهاي اندودونتيكدر ۱۹۸۸. دل ريو . اي. ليت و سي او. آي ، اس . گراسمن، ال 
  . ۴۵ - ۲۵: ص. فرهنگي آستان قدس رضوي معاونت] : مشهد. [ ۱۳۷۱. زارعي. ر
  
  كتاب چند جلدي با عنوان عام و عنوانهاي خاص براي هر جلد ۱-۷

سازمان انتشارات و : تهران. ۱۳۶۵. گرانآرام و دي. ۱ترجمه . گاهواره تمدن: مشرق زمين: ۱ج. تاريخ تمدن. دورانت، دبليو
  .۴۵ -۲۵: ص . آموزش انقالب اسالمي 



  
  
  كتابي از يك مجموعه ۱-۸

مجموعه پژوهشهاي . ۱۳۶۴. وقار.ح.ترجمه م. پژوهشي نوين در تاريخ اجتماعي اسالم: »گرايش به اسالم در قرون ميانه. بولت ،آر
  .۴۵- ۲۵: ص. نشر تاريخ ايران: تهران. ۸تاريخي، شماره

  
  ويرايشهاي بعدي كتاب  ۱-۹

  .۴۵- ۲۵:ص. نشر نو: تهران. ويرايش دوم. تاريخ زبان فارسي. ۱۳۶۵. خانلري، پ
  
  چاپهاي بعدي كتاب ۱-۱۰

  .۴۵-۲۵:ص.دهخدا، چاپ نهم: تهران. اصول روانشناسي عمومي ۱۳۶۸. عظيمي، س
  

 گزارش -۱

  گزارش چاپ شده داراي مولف ۲-۱
وزارت فرهنگ ، : تهران. ۱۳۴۰-۴۱هيات حفاري رودبار  "چراغاني تپه"گزارش مقدماتي حفريات مارليك .  ۱۳۴۳. نگهبان،ع

  .۴۵-۲۵:ص. اداره كل باستانشناسي 
  گزارش چاپ شده بدون مولف ۲-۲

  .۴۵ - ۲۵: ص. شوراي عالي فرهنگ و هنر : تهران. ۱۳۵۱. گزارش فعاليتهاي ايران در سال هزار و سيصد و پنجاه
  

 مقاله -۲
 

  مقاله مجله ۳-۱
  مقاله تاليفي ۳-۱-۱

مجله علوم كشاورزي ايران ، . تعيين پخشيدگي آب و منحنيهاي پيشروي جبهه رطوبتي اصفهان. ۱۳۶۹. رضايي.وع.موسوي ، ف
  .۶۴-۵۵: ص ): ۴و  ۳شماره ( ۲۱سال 

  
  مقاله ترجمه ۳-۲-۱

  .۲۸-۱۰: ص . ۱۶و  ۱۵فصلنامه تعليم و تربيت، شماره . ۱۳۶۷ .مهر محمدي.ترجمه م. الگوهاي طراحي برنامه درسي. كالين، اف
  

-۱- ۳مانند نمونه ( "سال"هرگاه مجله ارجاع داده شده بر حسب سال انتشار شماره گذاري شود پس از عنوان آن، عبارت : تذكر
شماره هاي . خواهد آمد)  ۲- ۱-۳مانند نمونه(داشته باشد پس از عنوان، شماره هاي مزبور ) مسلسل(چنانچه شماره پياپي . )۱

  .داخل پرانتز در الگوي نخست، شماره هاي مجلد ارجاعي در سال انتشار است
  ...مقاله همايش ، گردهمايي و  ۳-۲



. ۱۳۷۶مهرماه  ۲۱- ۲۰: اصفهان. مجموعه مقاالت كنفرانس زبان، شناخت و تعبير. ۱۳۷۶. ساختار فلسفي زبان. اكبري، ف
  .۴ -۱: مي واحد خوراسگان، صانتشارات دانشگاه آزاد اسال

تذكر در صورتي كه از يك نويسنده بيش از يك مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد، بايد مقاالت آن نويسنده بر حسب تسلسل 

ي كه يك نويسنده مقاالت مشترك و مستقل با ساير نويسندگان داشته باشد، ابتدا شماره گذاري گرددو همچنين در صورت

س مقاالت مشترك او به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نفرات بعدي و تسلسل انتشار شماره پل وي و سمقاالت مستق

  .گذاري خواهد شد

  پايان نامه -۴
ايان نامه كارشناسي ارشد كتابداري، دانشكده علوم تربيتي ، دانشگاه پ.  تحليل استنادي مقاالت سرگذشتنامه.  ۱۳۶۶. موسوي، ش

  .۴۵- ۲۵: ص. تهران

 منابع خارجي  -۵

  
  كتاب ۱-۵

  كتاب بايك نويسنده ۱-۱-۵

Ramsdsen. P. ۱۹۹۲. learning to teach in education . London: Routlege.p:۲۵-۴۵ 

 

  كتاب با بيش از يك نويسنده۲-۱-۵

Brog,W.R.and M.D. Gall. ۱۹۸۹. Educational research. ۵th ed. New York: Longman.p:۲۵-۴۵. 

  يك كتاب بخشي از ۳-۱-۵

Dorrington,j.H. ۱۹۹۷. steroidogenesis in vitro . In: S. Zucherman, and B.J.Weir(ed). The 

ovary. Vol. Ⅲ , ۲nd ed. New York: Academic Press. P:۳۲۹-۴۱۲. 

  كتابي از يك مجموعه۴-۱-۵

Glenwright , H.D.and J.D. Strahan. ۱۹۹۴. periodontology . Self assessment picture tests 

in dentistry.   

London : Wolfe. P: ۲۵-۴۵. 

  مقاله ۲-۵



  مقاله با يك نويسنده ۵ -۱-۲

Hajrasuliha , s. ۱۹۸۰. Accumulation and toxicity of chloride in bean plant. Plant and Soil, 

۵۵:۱۳۳-۱۳۸. 

  مقاله با بيش از يك نويسنده ۲-۲-۵

Prourreza,J,N.Nili and M.A.Edriss. ۱۹۹۴.Relationship of plasma calcium and phosphorus to 

the shell quality laying hens receiving saline water. British Poultry Sci.۳۵:۷۵۵-۷۶۲. 

  چكيده مقاالت ۳-۲-۵

Delton, F. and B.F. Lownsbery. ۱۹۶۶. Influence of LAA on apple shoot growth. 

j.jap.Soc.Hort. Sci.۸:۷۱-۲۵ (Cited in hort. Abstr. ۳۷,۲۰۵۵) 

  پايان نامه ۳-۵

Elton, E.E. ۱۹۶۹.A study of the relationship between shoot growth and fruit number in 

tomato plant. Ph.D. thesis, University of California. P: ۲۵-۴۵  

  بولتن ۴-۵

U.S  Bureau of the Census. ۱۹۷۰. United states census of agriculture. ۱۹۶۹ .۳ vols. 

Washington . D.C: U.S. Government printing office.p:۲۵-۴۵.  
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