




 نامهفصل در مقاالت نگارش نامهشیوه

 »نوین شهري مدیریت« رسانی اطالع و پژوهشی آموزشی، 
 

 زبان نشریه
زبان نشریه فارسی است و چکیده و واژگان کلیدي مقاالت به دو زبان فارسی و انگلیسی 

 بود.خواهد 
 
 شرایط علمی 
 *مقاله باید برخوردار از روش پژوهشی و ساختار علمی مناسب باشد. 
 *مقاله باید داراي اصالت و نوآوري باشد. 
ــر و    ــابع معتبـ ــی رعایـــت و از منـ ــق علمـ ــد روش تحقیـ ــه بایـ ــارش مقالـ  *در نگـ

 اصیل استفاده شود.
 نامه جایی ندارد.*ترجمه و گردآوري در این فصل 

 
 هابررسی مقالهنحوه 
کـه مناسـب    شوند و درصورتیهاي رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه بررسی میمقاله

نظر فرستاده خواهند  منظور ارزیابی براي داوران متخصص و صاحب تشخیص داده شوند به
 شـود. پـس از وصـول    هـا حـذف مـی   طرفی، نام نویسـندگان از مقالـه  شد. براي حفظ بی

شـود و در صـورت کسـب    نتایج واصله در هیئت تحریریه مطـرح مـی   هاي داوران،دیدگاه
 کنند. امتیازات کافی، مقاالت پذیرش چاپ دریافت می

 
 نکات ویرایشی

 از بیرون فاصله دهید و از درون فاصله ندهید.«» () {} هاي دربرگیر  نشانه . در1
 استفاده کنید.» درصد«جاي استفاده از عالمت (%)، از واژه  . به2
ها حتماً از نماد فارسی اسـتفاده شـود نـه از نمـاد التـین: صـحیح:        قول . براي درج نقل3
 "................"، غلط:......................»«
 .صورت فارسی تایپ شود . همه اعداد داخل متن به4



       

 

  

 استفاده کنید./» « استفاده نکنید حتماً از» «.. براي درج ممیز فارسی از 5
 عنوان  -3-2-1ها از راست به چپ و به صورت زیر باشد:  ها و بخش فصل . عددنویسی6
 -فاصـله از ترکیـب    ها الزامـی اسـت. بـراي درج نـیم     فاصله در نوشتن واژه . رعایت نیم7
+Ctrl   فاصله درست را با  استفاده کرد. نیم نبایدCtrl+Shift+2 افزار  درج کنید یا از نرم

TrayLayout .استفاده کنید 
فاصله نیندازید و در پایین صفحه به همین شکل که درج شـده   1قبل از عالمت ارجاع .8

 توضیحات اضافه را بنویسید.
 و در یک ستون تایپ کنید. 2007نسخه  wordافزار  . مقاله را فقط در نرم9

 
 قوانین تایپ

 عنوان قلم اندازه قلم نوع
 مقاله عنوان B Titr 14 پررنگ
 خانوادگی نام و نام B Mitra 12 پررنگ
 نویسندگان رایانامه آدرس Times New Roman 10 نازك
 هابخش عنوان B Mitra 13 پررنگ
 هازیربخش عنوان B Mitra 12 نازك
 فارسی چکیده متن B Mitra 12 نازك
 انگلیسی چکیده متن Times New Roman 11 نازك
 کلیدي واژگان B Mitra 12 نازك
 اصلی متن B Mitra 13 نازك
 فارسی زیرنویس B Mitra 12 نازك
 التین زیرنویس Times New Roman 10 نازك

 B Mitra 11 پررنگ
 و هاجدول ها، شکل عنوان

 نمودارها
 هاجدول هايستون عنوان B Mitra 11 پررنگ
 جدول متن B Mitra 12 نازك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 عدد تک . 1



 

 عنوان قلم اندازه قلم نوع
 ها جدول زیرنویس B Mitra 10 نازك
 )متن درون( فارسی مراجع B Mitra 13 نازك
 )مقاله انتهاي در( فارسی مراجع B Mitra 12 نازك
 التین مراجع Times New Roman 11 نازك

 

 عنوان 
پژوهش باشد. عنوان مقاله باید تا  هاي یافتهعنوان مقاله باید متناسب با موضوع، هدف و 

طور خالصه ارائه کنـد، امـا شـامل     ومانع باشد؛ یعنی موضوع پژوهش را به حدامکان جامع
 کلمات اضافی و غیر الزم نشود و بهتر است از یک سطر بیشتر نباشد.

 
 اسامی نویسنده/گان

یک سـطر، بـا قلـم    اسامی نویسندگان بعد از عنوان مقاله، با یک خط فاصله، هرکدام در 
 تایپ شود. متر یو با فاصله بین خطوط یک سانت 11پررنگ، با اندازه 

مشخص و در باالي اسامی افـراد بـه ترتیـب شـماره      )ستاره( نویسنده مسئول با عالمت
 آدرس رایانه نویسندگان ذکر شود. یرنویسگذاشته و در ز

دانشکده، دانشگاه،  مشخصات نویسندگان شامل؛ تحصیالت، سمت و محل خدمت، گروه،
 شهر، کشور، تلفن و ایمیل است.

 این اطالعات باید هم به زبان فارسی و هم به زبان انگلیسی آورده شود.
 

 چکیده
کـه   يا تا یک صفحه است. حاشیه صفحه صفحه یممعموالً چکیده مقاالت پژوهشی حدود ن

چکیده، ابتدا موضوع و یا ، کمی بیشتر از صفحات دیگر است. در گیرد یچکیده در آن قرار م
. سپس روش پـژوهش  شود یطور مختصر در یکی دو سطر توضیح داده م هدف پژوهش به

هـا اسـت،    داده يآور که شامل نمونه، روش اجرا، زمان و مکان اجراي پژوهش و ابزار جمـع 
 . همچنـین نتـایج پـژوهش بـا اشـاره بـه      شـود  یمجموعاً در دو تا سه سطر توضیح داده مـ 

. در پایان با توجـه بـه ایـن    شود یماري مورداستفاده در سه تا چهار سطر ارائه مآ يها روش
. چکیـده بایـد حـاوي    شود ی، تحلیل کلی و یا نتیجه نهایی در دو تا سه سطر ارائه مها یافته



       

 

  

باشـد. بـدیهی اسـت     هـا  یافتهاطالعات کلی در مورد موضوع، هدف، روش، نتایج و تحلیل 
 مطالعه کننده عالقه بیشتري به مطالعه پیدا کند. شود یجذاب بودن چکیده موجب م

طور خالصه و  ها به رو است که باید این سؤال سؤال روبه 7در تدوین چکیده نویسنده با 
 دقیق پاسخ داده شوند:

 هدف از انجام پژوهش چیست؟ -1
 پژوهش با استفاده از چه روشی انجام پذیرفته است؟ -2
 اند؟ کسانی بوده) چه ها ی(آزمودن ینمونه موردبررس -3
 ها چه بوده است؟ داده يآور ابزار جمع  -4
 استفاده شده است؟ يا ازچه روش مداخله  -5
 اصلی چه بوده است؟ هاي یافته -6
 رسید؟ توان یم گیري یجهبه چه نت ها یافتهاز این  -7
 

 واژگان کلیدي
 واژه باشد. 5حداکثر و  3واژگان کلیدي باید از داخل متن چکیده انتخاب شود و حداقل 

 
 مقدمه -1

در مقدمه مقاله، موضوع یا مسئله موردپژوهش، پیشینه پژوهش و هدف از انجام پژوهش 
. در بیان مسئله ابتدا باید از مطالـب کلـی مربـوط بـه     شود یبا بیان ساده و روشن ارائه م

از موضوع پژوهش شروع کرد و بعد از چند سطر به موضوع خاص پژوهش رسید و هدف 
 انجام پژوهش را مشخص کرد.

پیشین مربـوط   يها در مقدمه باید مبناي نظري مربوط به موضوع و نتایج پژوهش
. در مـواقعی کـه تعـداد    شـود  یبه موضوع پژوهش به طـور منسـجم و هدفمنـد ارائـه مـ     

و اسـامی   شـوند  یها بیان م شده زیاد باشد، نتایج مشترك این پژوهش انجام يها پژوهش
تـا افـرادي کـه     شـود  یها در پرانتز آورده مـ  مراه با سال انتشار مقاالت آنپژوهشگران ه

عالقه بیشتري دارند بتوانند با پیدا کردن عنوان و آدرس این مقاالت از بخش فهرست به 
آن مقاالت مراجعه کنند. معموالً به دنبال ارائه مبنـاي نظـري موضـوع تحقیـق و نتـایج      

ضعف آن نیز به طور خالصـه اشـاره شـود. ارزیـابی     پیشین، به نقاط قوت و  يها پژوهش



 

پیشین ذهن خواننده را آماده خواهد ساخت تا در بخش روش تحقیق علـت   يها پژوهش
انتخاب روش خاص از طرف پژوهشـگر را بهتـر دریافـت دارد. بـه دنبـال ایـن ارزیـابی،        
 سؤاالت جدید و یا فرضیات جدیدي که پژوهشگر درصدد است در پـژوهش خـود بـراي   

دیگـر مشـخص    يهـا  و ارتباط پژوهش با پژوهش شود یها پاسخی پیدا کند، مطرح م آن
 .شود یم

ها را بـه   که باید این سؤالشود  یرو م در تدوین مقدمه، نویسنده با چهار سؤال روبه
 طور خالصه و دقیق پاسخ داد:

 هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟ -1
و چـه مفـاهیمی بایـد تعریـف     براي فهم بهتر موضوع پژوهش چه اصـالحاتی   -2
 شود؟

اند و نقاط ضعف و قوت این  پیشین مربوط به موضوع تحقیق کدم يها پژوهش -3
 ؟کند یها چگونه به پژوهش حاضر ارتباط پیدا م ها چیست و این پژوهش پژوهش
 ها پاسخ دهد چیست؟ به آن خواهد یسؤاالت یا فرضیاتی که پژوهش حاضر م -4
 

 ها مواد و روش -2
قسمت شامل توضیحاتی در  ین. اشود یمقدمه، روش انجام پژوهش توضیح داده مبعد از 

مورداسـتفاده،   يهـا  نامه ، ابزار تحقیق، پرسشیقو نمونه موردتحق یريگ مورد روش نمونه
. در این قسمت ابتـدا  شود یگرفته و روش انجام تحقیق م توضیح در مورد مداخالت انجام

همچـون سـن،    یقعمومی نمونه موردتحق هاي یژگیو و یريگ جامعه آماري، روش نمونه
. شـود  یاقتصادي به طور خالصه توضیح داده مـ  –جنس، تحصیالت و وضعیت اجتماعی 

 تـوان  یبه منظور آسان نمودن دسترسی به خالصه اطالعات مربوط به نمونه تحقیـق، مـ  
 هـاي  گییژنمونه را در جدولی با عنوان و هاي یژگیآمار توصیفی مربوط به و يها شاخص

 فردي و خانوادگی نمونه مورد پژوهش ارائه کرد.
ها (مؤلف، سال تدوین، تعداد سـؤاالت،   نامه مشخصات ابزار تحقیق در مورد پرسش

آمـاري آن همچـون روایـی و     هـاي  یژگیو نقطه برش) و و يگذار نحوه اجرا، نحوه نمره
. ازآنجاکـه در  شـود  یاعتبار نیز در قسمت روش تحقیق به طور خالصـه توضـیح داده مـ   



       

 

  

مورداسـتفاده از اهمیـت زیـادي     يهـا  نامه آماري پرسش هاي یژگیها و بعضی از پژوهش
آماري نسـخه ترجمـه    هاي یژگیبرخوردارند و حتی موضوع اصلی پژوهش ممکن است و

 نامه باشد. شده و یا کوتاه شده یک پرسش
امه انجام شده، ن آماري این پرسش هاي یژگیکه قبالً در مورد و ییها نتایج پژوهش

 به طور خالصه و منسجم در جدولی ارائه شود. تواند یم
هـا بـه طـور     رو است که باید به این سؤال سؤال روبه 4در تدوین روش، نویسنده با 

 خالصه و دقیق پاسخ دهد:
 روش انجام پژوهش چه بوده است؟-1
 ، تعـداد و یـري گ جامعه آمـاري شـامل چـه افـرادي بـوده اسـت و روش نمونـه       -2

 مشخصات نمونه مورد پژوهش چه بوده است؟
ها با استفاده از چه ابزارهایی انجام پذیرفته است و روایی و اعتبار  داده يآور جمع-3

 ابزارهاي مورداستفاده چگونه بوده است؟
در صورت استفاده از مداخالتی این روش از کجا اقتباس و شامل چـه مراحـل و   -4

 بوده است؟ هایی یژگیو
 
 نتایج . بحث و3

آمـار توصـیفی (همچـون ارائـه میـانگین،       يهـا  معموالً نتایج تحقیق با اسـتفاده از روش 
انحراف معیار، فراوانی و درصد فراوانی) و آمار استنباطی (همچون آزمـون تـی و آزمـون    

تر نتایج از جداول و نمودارها اسـتفاده   . به منظور ارائه روشنشود یتحلیل واریانس) ارائه م
 .شود یم

آمـده بـه طـور خالصـه ارائـه       دسـت  در این قسمت ابتدا هدف پژوهش و نتایج بـه 
. در شـود  یقبلـی مقایسـه مـ    يها پژوهش هاي یافتهپژوهش با  هاي یافته، سپس شود یم

دیگـر، علـل احتمـالی ایـن      يهـا  پژوهش هاي یافتهپژوهش با  هاي یافتهصورت تناقض 
 گیـرد  یجدید مورد بحث و بررسی قرار م يها یافته. در پایان، شود یتناقض توضیح داده م

. معمـوالً بخـش بحـث و    شـود  یپژوهش ارائـه مـ   هاي یافتهو پیشنهادهایی در ارتباط با 
. در دهـد  یدر مقاالت پژوهشی حدود یک تا دو صفحه را به خود اختصاص م گیري یجهنت



 

از نتایج  به ابهامات و سؤاالت حوزه مورد پژوهش پرداخت و توان یم گیري یجهبحث و نت
نتایج نتوانند در ایـن مـورد    که یپژوهش براي پاسخ به این سؤاالت استفاده کرد. درصورت
بـه نقـد پـژوهش خـود      تواننـد  یپاسخ مناسبی فراهم آورند، نویسنده و یا نویسـندگان مـ  

پرداخته و براي پژوهشگران دیگر سؤاالت و پیشنهادهایی ارائه کنند. در حقیقت نویسنده 
در بخش بحث با ارائـه پیشـنهادهایی، پژوهشـگران دیگـر را در      توانند ین میا نویسندگا

انجام پژوهش و رسیدن به پاسخ و سؤاالت مطرح در آن حوزه پژوهشـی یـاري بخشـند.    
حاوي تغییراتی در روش انجام پژوهش همچون نمونـه پـژوهش،    تواند یاین پیشنهادها م

باشد. ارائه پیشنهادها به پژوهشگران  ها یشابزار پژوهش، روش مداخله و روش انجام آزما
هـا جلـوگیري شـده و     دیگر موجب خواهد شد از انجام اشتباهات مشابه در انجام پژوهش

 به نتایج دست یابند. تر یعدر وقت امکانات پژوهش، سر ییجو محققان بتوانند با صرفه
باید ایـن  رو است که  سؤال روبه 9، نویسنده با گیري یجهدر تدوین بخش بحث و نت

 ها را به طور دقیق و خالصه پاسخ داد: سؤال
 هدف از انجام پژوهش چه بوده است؟ -1
 با اهداف پژوهش ارتباط دارند؟ یخوب آیا نتایج به -2
 هستند؟ یمتعم پژوهش تا چه اندازه معتبر و قابل هاي یافته -3
قبلـی همـاهنگی دارد؟ در    يهـا  پـژوهش  هـاي  یافتـه پژوهش با  هاي یافتهآیا  -4

 تـوان  یقبلی چـه تفسـیري بـراي جدیـد مـ      يها با نتایج پژوهش ها یافتهصورت تناقض 
 داشت؟
بـه   توانـد  یاست و مـ  یرمنتظرهپژوهش، چه چیزي جالب و غ هاي یافتهدر بین  -5
 قبلی چیزي اضافه کرد؟ يها دانسته

آمـده را   دسـت  نتـایج بـه   تـوان  یمـ  یـا چیست؟ آ ها یافتهمختلف تفسیر  يها راه -6
 دیگر تفسیر کرد؟ يا گونه به

 اند؟ پژوهش حاضر کدم هاي یتمحدود -7
انـد و چـه    بعـد مـؤثر باشـند، کـدم     يهـا  در پـژوهش  تـوان  یاصالحاتی که مـ  -8

مشـابهی انجـام    يهـا  پـژوهش  خواهنـد  یبراي پژوهشگرانی که م توان یپیشنهادهایی م
 دهند، ارائه داد؟

 گرفت؟ توان یم ها یافتهچه نتیجه نهایی از این  -9



       

 

  

 
 منابع-4

شایسته است از منابع جدید و معتبر به نحوي در تنظیم مقاالت استفاده شود کـه حـداقل   
سال اخیر منتشر شده باشند. منابع فارسی و انگلیسی به صورت مجـزا   5ها در  نیمی از آن

 .شوند یو به ترتیب حروف الفبا مرتب م
 
 ها نوشت یپ -5

شامل معادل التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله است کـه بـه   
شـده و در انتهـاي هـر صـفحه بـه صـورت        يگـذار  شماره wordافزار  ترتیب توسط نرم
 .شود یپانوشت آورده م

 
 تصاویر، جداول و نمودارها -6

آن داخـل   يهـا  شمارهمکان دقیق تصاویر، جداول و نمودارها باید به طور مناسب (با ذکر 
با  TIFها باید به فرمت  کروشه در یک خط جداگانه) در متن مقاله نشان داده شود. شکل

 باشد. bit 24یا  M16و در صورت امکان با میزان رنگ  ppi 300یا  dpi300رزولوشن 
هـا، نمودارهـا و زیرنـویس     طراحی شـود. شـکل   Excelافزار  در نرم المقدور ینمودارها حت

جداگانـه آورده شـود. جـداول بایـد داراي عنـوان و در صـورت نیـاز         يا در صـفحه ها  آن
مناسب باشد. کلمات و اعداد باید به زبان فارسی نوشته شود و الزاماً جداول باید  یرنویسز

 تنظیم شوند. ینچ به صورت راست
 
 ها اختصارات و نشانه -7

استفاده اختصارات در عنوان مقاله و چکیده تنها از اختصارات استاندارد استفاده کنید. از 
دقیق و  يها بپرهیزید. اصطالح کامل مربوط به هر یک از اختصارات به همراه معادل

ها در متن بیان شود. تا  آن یريکارگ ها در زبان فارسی، باید در اولین مرتبه به رساي آن
 ده شود.قبول اصطالحات انگلیسی استفا حد امکان باید معادل فارسی قابل



APAروش ارجاع نویسی 

نامه انجمن روانشناسی آمریکا یوهش
که مبتنی نامه یوهتوسط انجمن روانشناسی آمریکا تدوین شده است. این ش نامه یوهاین ش

نیـز شـهرت دارد. در ادامـه» نـام  –سـال  «اسـت، بـه نظـام     یمتن بر نظام استناد درون
در یک اثر ارائـه شـده یشناخت براي تدوین ارجاعات کتاب نامه یوهقواعد این ش ینتر مهم

است.

استناد به منابع چاپی
قواعد استناد در متن

براي استناد در متن 
براي استناد در متن، ابتدا نام خانوادگی و سپس سال انتشار اثر در داخل پرانتـز -1
؛ مانند موارد زیر:شود یدرج م

 )Jones، 1998( –) 1385براي یک پدیدآور: (بابازاده،  
) یـا1382) یـا (الماسـی و احسـانی،    1382: (الماسی، احسانی، یدآوربراي دو پد 

)1382(الماسی و احسانی، 
(Smith, &Jones, 1970) یـا    (smith& Jones, 1970) یـا    (Smith, Jones,

1970) 
 ,.Kearney et al)، (1382براي سه تـا پـنج پدیـدآور: (حسـینی و دیگـران،       

1991 (
ازآن، فقـط نام پدیدآورنده اثر در متن آمده اسـت، بالفاصـله پـس    که یدرصورت -2

 شود.سال نشر در داخل پرانتز ذکر می
) معتقدند ...............1382ابراهیمی و محسنی ( 

 Wirth and Mitchell (1994) found that ……………………
قول مستقیم از یک اثر تعلق دارد، شماره صفحه یـا استناد به نقل که یدرصورت -3

 شود.صفحات مربوط به آن، به همراه نام پدیدآورنده و سال انتشار اثر ذکر می
انتخاب علل کامالً آزاد است: هر چیزي ممکـن اسـت از"کسیرر معتقد است،  

)133، ص1371(شایگان،  "چیز دیگر پدید آید



 She stated, "students often had difficulty using A.P.A. style "
(Jones, 1398,p. 199), but she did not offer an explanation as to why. 

 Or According to Jones (1998), "students often had difficulty
using A.P.A. style, especially when it was their first time" (P. 199) 

کلمه باشد، باید در یک پاراگراف 40رد استناد بیش از قول مو نقل که یدرصورت -4
بدین ترتیب که در سطر اول پاراگراف نام .مستقل درج و عالمت گیومه آن برداشته شود

و شـود  ی، عنوان اثـر) ذکـر مـ   یدآورندهپدیدآورنده و سال انتشار اثر (در صورت نداشتن پد
ر و بـا تـورفتگی پـنج فاصـلهدو سـط  يگـذار  پس از گذاشتن عالمت دونقطه، با فاصـله 

.شود یو در پایان شماره صفحه در داخل پرانتز ذکر م شود یقول مستقیم ذکر م نقل
 :گوید ی) م1371شایگان ( 
قانون علیت در شیوه عقل استداللی و روش بین برخی از علـل و برخـی که یدرحال
انتخاب علل کامالً آزاد، در بینش اساطیري سازد یبرقرار م جانبه یک يا ها رابطه از معلول

).133است و هر چیزي ممکن است از چیز دیگر پدید آید (ص 
Jones's 1993 study found the following: 
Students often had difficulty using A.P.A. style, especially when 

it was their first time citing sources. 
This difficulty could be attributed to the fact that many Students 

failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. (P. 
199) 

اگر به فصل خاصی از یک کتاب استناد شده است، پس از ذکر سال نشر، قـرار -5
شماره فصل را ذکر کرد. در فارسی شـماره فصـل بـه توان یدادن ویرگول، و به فاصله م

 .آید یم ".chap"و در انگلیسی به دنبال اختصار  "ف"ال حرف دنب
)4، ف 1381(مجتهد زاده،  

 (Hermione, 1983, chap.3)
پس از نام خانوادگی پدیدآورنـده، در انگلیسـی ،اگر تاریخ نشر اثر نامعلوم است -6
"n.d."  مخفف)"no date" شود ی(مخفف بی تاریخ) آورده م "تا یب") و در فارسی. 

اسـتداللی و روش علمـی بـین برخـی از لقانون علیت در شیوه عق که یدرحال 
سازد، در بینش اساطیري انتخاب علل کامالًبرقرار می جانبه یکاي ها رابطهمعلولعلل و 



 

تـا) یـا    ممکـن اسـت از چیـز دیگـر پدیـد آیـد (شـودربک، بـی         یـزي آزاد است و هـر چ 
)Hermione, n. d.( 

گیـرد، بـدین   اثر فاقد پدیدآورنده باشد، عنوان سرشناسه قـرار مـی   که یدرصورت -7
نام خانوادگی پدیدآورنده کلمات آغازین عنـوان در داخـل گیومـه قـرار      يجا ترتیب که به

شود. الزم به ذکر است، آغـاز کلمـات عنـوان    ازآن سال انتشار اثر ذکر می گیرد و پسمی
 انگلیسی باید با حروف بزرگتر درج شود.

هاي آزمایشگاهی نشـان داده اسـت کـه تزریـق     العه مشابهی بر روي موشمط 
 "هـوش،  کننـده  یـت تقو يهـا  هورمون"چندانی ندارد ( یرها تأثاکسی توسین بر هوش آن

1382  .( 
 A similar study was done of students learning to format 

research papers ("using A.P.A.," 2001).  
که اثر فاقد پدیدآورنده است، سال نشر آن نیز مشخص نباشـد،  اگر عالوه بر این -8

ـ ") و در فارسـی  "no date"(مخفـف    ".n.d"پس از ذکر عنوان، در انگلیسـی    "تـا  یب
 . شود ی(مخفف بی تاریخ) آورده م

هاي آزمایشگاهی نشـان داده اسـت کـه تزریـق     مطالعه مشابهی بر روي موش 
 "هـوش،  کننـده  یـت تقو يهـا  هورمون"ی ندارد (چندان یرها تأث اکسی توسین بر هوش آن

 تا).  بی
 A similar study was done of students learning to format 

research papers ("using A.P.A.," n.d.).  
هـاي دریـافتی،   اي که با فرد مشخصی انجام شده، نامـه براي اسناد به مصاحبه -9

وادگی فرد در مـتن ذکـر و در انتهـاي    ناگفتگوي تلفنی، یا هر ارتباط شخصی دیگر نام خ
ازآن تاریخ ارتباط درج شـود. الزم بـه    و پس "ارتباط شخصی"جمله، داخل پرانتز، عبارت 

ذکر است چون ارتباطات شخصی قابل بازیابی مجـدد نیسـتند در فهرسـت مآخـذ ظـاهر      
 شوند.  نمی

اسی آمریکـا،  نامه انجمن روانشناحمد امینی نیز معتقد است که استفاده از شیوه 
بدون طی دوره آموزشی خاص آن، بـراي بسـیاري از دانشـجویان دشـوار اسـت (ارتبـاط       



       

 

  

 .  2)1382فروردین  12شخصی، 
 A.P. Smith also claimed that many of her students had 

difficulties with A.P.A. style (personal communication, November3, 
2002)  

در بخش مشخصی از متن به بیش از یک اثر استناد شـده اسـت،    که یدرصورت -10
از  یرگـول و استنادها به ترتیب الفباي خانوادگی اولین پدیدآورنده هر اثر مرتب و بـا نقطـه  

 شوند.یکدیگر جدا می
شعر حجم تا امروز نتوانسته است طیف وسیعی از شاعران جوان این مرزوبوم را  

 ).1383پرید، یوسفی  ؛1385د (احراري، مند ساز به مانیفیست خود عالقه
 Review of research on religion and health have concluded that 

at least some types of religious behaviors are related to higer levels of 
physical and mental health (Gartner, Larson & Allen, 1991; Levin & 
Vander poll, 1991; Maton & Pargament, 1987) 

 
 مأخذدرج منابع در فهرست 
 قواعد استناد به کتاب

نام خانوادگی پدیدآور، نام کوچک پدیدآور، نام خـانوادگی و نـام پدیدآورنـدگان     -1
همکار به شکل مقلوب، سال انتشار، عنـوان و عنـوان فرعـی، (در صـورت وجـود شـرح       

 ویرایش را نوشته). محل انتشار: ناشر.ویرایش یا صفحه شمار در داخل پرانتز شرح 
 امنـاي  یئـت ). تهـران: ه 3). آیین نگارش علمی (ویـرایش  1381حري، عباس ( 
 هاي عمومی کشور، دبیرخانه.کتابخانه

). روانشناسی خانواده: نگاهی به اثرات 1381پیمانی، پوریا؛ اسماعیلی، لهراسب ( 
 سوء طالق بر آینده فرزندان. مشهد: خانواده.

اسماعیل؛ سهرابی، اعتماد؛ سلوکی، مصطفی؛ بینایی، مینو؛ و احتشـامی،   ملکی، 
 هاي کودکان (ویرایش دوم). تهران: پزشکیار.). بیماري1382رامین (

 Ben stein, T. M. (1996). The careful writer: A modern guide 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

خ روز و سپس شود، اما در فارسی بهتر است اول تاریاغلب ابتدا نام ماه و سپس تاریخ روز درج می در انگلیسی؛ .٢
 نام ماه نوشته شود.



 

to English usage. New York: Athenaeum.  
 Strunk, W., Jr., & WHITE, E. B. (1997). The elements of 

style (3rd ed.). New York: Macmillan.  
 Paloutzian, R. F., Clements, S. D., Maher, B.A., Riesen,A.H., 

Wilson, J. G. & Fraser, F. C. (1996). Invitation to the psychology of 
region (2nd ed).Boston: Allyn and Bacon. 

 
 داراي مؤلف، ویراستار، گردآورنده و مترجمکتاب استناد به 
). تـاریخ ادبیـات فرانسـه (رسـول هاشـمی، ویراسـتار).       1382اعتمادي، ساالر ( 

 تهران: ادبستان.
 Anderson, J. B. (1989-1999). A history of mythology and 

culture (M. Arlan, E. d.) (Vols. 1-10). New York: Preston Press. 
). مدیریت رفتار سازمانی (علی عالقه بنـد،  1375بالنچارد، کنت (هرسی، پال؛  

 ).1972مترجم). تهران: امیرکبیر (نشر اثر اصلی 
بر پدیده  یشناخت جامعه ی). بشریت در سراشیبی انحطاط: تأمل1379کوم، ایلیا ( 

 ).1989ی لآزما (نشر اص و بهادر بشیري، مترجمان). شیراز: رزم یاعتیاد (پریسا مؤمن
 Foucault, M. (1995). Discipline and punish (A. Sheridan, Ed. 

And Trans.) (2nd ed.). New York: Vintage Books (Original work 
published 1978) 

 مؤلف، ویراستار، گردآورنده و مترجم بدونکتاب استناد به  
تهـران:  ج).  6). ریاضـیات کـاربردي (  1382-1383احمدیان، آرام (ویراسـتار) (  
 اقلیدوس.

). اپیدمیولوژي جنون گاوي در انگلستان، تهـران:  1382رمضانی، پوریا (مترجم)( 
 ).1999پزشکیار (نشر اثر اصلی 

 Maher, B. A. (Ed.). (1964-1972). Progress in experimental 
personality research (6 vol.). New York: Academic Press. 

 Wilson, J. G., & Fraser, F. C. (EDs.). (1977-1978).Handbook 
of teratology (Vols. 1-4). New York: Plenum Press. 

 یدآورنده سازمانیپدبا  کتاباستناد به 
ــران (   ــوان ای ــاعران ج ــن ش ــران:  1382انجم ــر. ته ــاعران معاص ــذکره ش ). ت



.3پدیدآورنده
 U. S. Government Printing Office. (1973). Style manual (Rev. 

ed.). Washington, D.C.: Author. 
یدآورنده نامشخصپدبا کتاب استناد به 

). اصـفهان:1382). (3علت شناسی پرخاشگري کودکـان دبسـتانی (ویـرایش     
سپیده.

 Self-consciousness and social anxiety (4th ed.). (1980). San 
Francisco: W. H. Freeman. 

با تاریخ نامشخصکتاب استناد به 
علـم نجـوم. اصـفهان: يهـا  ). رویکردي نوین بـه تـازه  تا یاصالنی، فریدون (ب 

مازیار.
 Gardener, E. D. (n.d.). Heretics. In S. Nevins & L. Bointer 

(Eds.), 16 th Century England (pp. 327-384). London: Methane on. 
زیر چاپکتاب استناد به 
ترمینولـوژي پزشـکی: فرهنـگ دوزبانـه فارسـی بـهبهاري، میثم (زیرچـاپ).   

). مشهد: هوشمند.2ی براي دانشجویان پرستاري (ویرایش سانگلیسی و انگلیسی به فار
 Anderson, W. R. (in press). Studies in military history: 

Perspectives on racism: the new world order. New York: Preston 
Press. 

چند جلدياب کتاستناد به 
ج). مشـهد: 5( یانـه ). نگاهی به جغرافیاي سیاسی خاورم1381پرچمی، پروانه ( 

سیاست روز.
 Arnheim, R. (1971). Art and visual perception (4 vols.). 

Berkeley, CA: University of California Press. 
چندسالهچند جلدي با تاریخ نشر کتاب استناد به 
).1382-1379؛ سـرابی، صـهبا (ویراسـتاران). (   یـا پرویزي، رؤحاتمی، سهراب؛  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
توان به جاي تکرار آن در بخش وضعیت نشر (ناشر)که پدیدآورنده سازمانی ناشر اثر نیز هست، می درصورتی . 3
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 سخن سـردبیر
 

بر است و بـیش از   گیر و زمان در بیشتر موارد، انجام یک پژوهش کاربردي فرایندي وقت
هر چیز نیازمند صبر و شکیبایی مسئوالن و پژوهشگران است. در پژوهش معموال نقاط ضعف و 

سازمان یا نهاد ارزیابی می شود و بر مبنـاي  قوت موضوع یا یک محصول بررسی یا کارکرد یک 
نتایج به دست آمده از آن پژوهش، می تـوان بـراي کـارایی بیشـتر آن نهـاد یـا آن تولیـدات و        

 ها برنامه ریزي کرد و راهکار ارائه داد.موضوع
روشن است که پس از انجام یافتن یک پژوهش، به کارگیري نتـایج و راهکارهـاي آن در   

اي بـه آن شـود و شـاید در ایـن مرحلـه نقـش        همی است که باید توجه ویـژه سازمان، عامل م
اندرکاران باید تالش بیشتري در جهت به کارگیري  تر شود و متولیان و دست پژوهشگر کم رنگ

 هاي کاربردي پژوهش نمایند. نتایج و یافته
در  با توجه به سیاست شهرداري شـیراز در تـرویج و توسـعه جریـان دانـش و کـاربرد آن      

هاي مدیریت شهري، معاونت برنامه ریزي در نظر دارد فصل نامـه آموزشـی، پژوهشـی و    فعالیت
نامـه در بردارنـده    رسانی مدیریت شهري نوین را به طور منظم منتشر نمایـد. ایـن فصـل   اطالع

 کاربردي تخصصی در سطح گرایش هاي علمی مدیریت شهري مدرن است. -مقاالت علمی
هاي همکاران، اسـتادان، پژوهشـگران و    راي مطالب آموزشی و مقالهنامه حاضر، پذیفصل

دانشجویان ارجمند در زمینه شهر و شهرداري در ابعاد اجتماعی، اقتصادي، فرهنگـی، کالبـدي و   
 دیگر موارد مرتبط است.

 »مدیریت شهري نوین«الزم است در این زمینه از تالش و همت همکاران محترم مجله 
به ویژه هیئت داوران  گروه مطالعات و پژوهش شهرداري شیراز تشکر و قدردانی نموده و بـراي  

 آنان از خداوند متعال سالمتی و توفیق روز افزون در عرصه دانش و پژوهش را آرزو نمایم.
 

 هیمیادکتر ابوالقاسم ابر
 

 
  



 

 رسانیآموزشی، پژوهشی و اطالع نامهداوران مقاالت فصل
 وینـهري نـمدیریت ش
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