بسمه تعالي
شيوه نامه نگارش پيشنهاديه ) (Proposalپايان نامههاي تحصيالت تکميلي گروه زمين شناسي دانشگاه اصفهان
 -1هدف از تدوين پيشنهاديه پايان نامه
پيشنهاديه به منزله نوشتهاي کلي و اوليه در خصوص معرفي پژوهش پيش رو به توسط دانشجو و استاد (اساتيد) راهنما و مشاور
(مشاوران) مي باشد .بنابراين کلياتي ترجيحاً مستند و مستدل در خصوص تئوري ،روش تحقيق ،لزوم ،کاربرد و همچنين سياهه
استنادات را در بر مي گيرد .عليالقاعده موضوع تحقيق و الاقل روش تحقيق ميبايستي به روز و در مرز دانش بوده و اين مسئله در
پيشنهاديه هويدا باشد .دانشجو در طي تهيه پيشنهاديه بايد با کمک استاد (اساتيد) راهنما و مشاور (مشاوران) به صورت اوليه و قدم
به قدم با نگارش متون علمي و تنظيمات مربوطه و نيز نگارش طريقه رجوع به استنادات آشنايي پيدا نمايد و اين مستلزم اهتمام و
مديريت استاد راهنما مي باشد .از آنجايي که هرگونه بيتوجهي به نگارش و تدوين صحيح پيشنهاديه منجر به بنا نهادن زير بنايي
سست و غير قابل اعتماد براي تحقيق آتي ميگردد ،بنابراين بايد جديت و اهتمام کافي نسبت به نگارش و تدوين پيشنهاديه از
جانب دانشجو و استاد راهنما مبذول گردد.
عنوان :عنوان تحقيق نه خيلي کوتاه ،نه خيلي طوالني ،بلکه مختصر ،جامع ،رسا و غيرسئوالي باشد .نام منطقه (روستا) ،نزديک
ترين شهر و استان يا زون ساختاري به ترتيب در عنوان ذکر شود (در صورت لزوم) .عنوان هم به فارسي و هم به انگليسي درج شود.
ترجمه بايد دقيق باشد .از آنجايي که تغيير عنوان خيلي مشکالت دارد در نوشتن عنوان دقت کافي مبذول گردد.
 -2اصول کلي نگارش متن:
نگارش متن فارسي پيشنهاديه بايد با استفاده از قلم  B Zarبا اندازه  12صورت گرفته و جهت عناوين مندرج در متن نيز از همين
قلم و اندازه ولي به صورت سياه ( )Boldاستفاده شود .در هنگام تايپ جمالت فارسي پيشنهاديه ،در صورت لزوم حتماً از نيم فاصله
استفاده گردد .جهت نگارش برخي اصطالحات انگليسي در داخل متن و همچنين درج مراجع التين از فونت Time New Roman
با اندازه  11استفاده گردد.
حداکثر تعداد صفحات پيشنهاديه کارشناسي ارشد  14صفحه و براي دکتري  30صفحه است .توصيه مي گردد پيشنهاديههاي
مطالعه موردي بر روي منطقه اي خاص ،با نقشه همراه باشند.
 -3نگارش واژههاي کليدي:
واژههاي کليدي در جدول تايپ شوند .از حداقل  4تا حداکثر  7واژه کليدي استفاده گرديده و از موضوعات جزئي به کلي مرتب
شوند .در انتخاب واژههاي کليدي دقت فراوان مبذول گردد .اين واژهها بايد نماينده تمام نماي تحقيق پيشنهاديه باشد ،به گونهاي
که در صورت جستجوي اين واژهها در فضاي مجازي به سهولت بتوان به خود تحقيق صورت گرفته و موضوعات و مطالب تحقيقات
مرتبط و مشابه دست يافت.
به عنوان مثال:
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 -4شيوه ارجاع به منابع در درون متن پيشنهاديه:
به صورت نام خانوادگي نويسنده (نويسندگان) به همراه سال انتشار نوشته ميشود .منابع فارسي و انگليسي به ترتيب به صورت
فارسي و انگليسي درج ميگردند .در صورت ذکر بيش از يک منبع در آخر جمله ،مراجع بايد به توسط عالئم (؛) (در فارسي) و (;)
(در انگليسي) از يکديگر جدا شوند .الزم به تذکر است که بين کلمه ما قبل از نقطه ،ويرگول و سمي کلون (;) نبايد فاصلهاي وجود
داشته باشد و کلمه بعدي با فاصله نوشته ميشود .عبارات داخل پرانتز ،بدون فاصله با پرانتز تايپ شود و خود پرانتزها با کلمات قبل
و بعد از خودشان با فاصله تايپ شوند.
الگوي رجوع به استنادات در داخل متن بايد به صورت زير باشد:
 .1تنها يک نويسنده :نام خانوادگي نويسنده (بدون حروف اول) و سال انتشار .مانند امينزاده ()1380
 .2دو نويسنده :نام خانوادگي هر دو نويسنده و سال انتشار .مانند :انوري و ورشوچي ()1386
 .3سه يا چند نويسنده :نام خانوادگي نويسنده اول بعالوه «و همکاران» و سال انتشار .مانند :اميني و همکاران ()1390
در خصوص مرجع به زبان انگليسي از ” “et al.استفاده گردد .مانندAllan et al. (1999) :
اين رويه هرگز نبايد در فهرست منابع انتهاي پيشنهاديه بکار رود و در ليست منابع ،نام نويسنده و همکاران بايد به طور کامل ذکر
شوند.
ارجاع ممکن است مستقيما و يا در داخل پرانتز صورت گيرد.
در صورت وجود گروهي از ارجاعات ،منابع بايد بر اساس زمان مرتب شوند.
نمونههايي از ذکر منبع در ابتداي جمله:
عبدالهي و مهاجر ( )1384سامانه گسل قم-زفره را مورد بررسي قرار داده اند.
) Kramer et al. (2010اخيراً اثبات نمودهاند که..................
به عقيده ) Zhang et al. (2003فرايند فرورانش با شيب زياد مي تواند منجر به....
نمونه هايي از درج منبع در انتهاي جمله (از قديم به جديد):
"..............اين رويه ميتواند نتيجه بخش باشد )."(Allan, 2000a, 2000b, 1999; Allan and Jones, 1999
در صورت ارجاع به منابع فارسي و انگليسي:
(خسروي1391 ،؛ غالمي و همکاران(Deer et al., 2002; Richardson, 2012; 1395 ،
 -5کليات نگارش مراجع در انتهاي پيشنهاديه:
مراجع در انتهاي پيشنهاديه بايد به ترتيب حروف الفبا مرتب شوند و سپس در صورت لزوم به ترتيب زمان بندي شوند.بيش از يک مرجع از يک نويسنده در يک سال در مورد منابع انگليسي بايد با حروف "" ""c ،"b" ،aو غيره و در مورد منابعفارسي با حروف "الف"" ،ب"" ،پ" و غيره که پس از سال انتشار درج ميگردد ،شناسايي مي شوند و در داخل متن نيز اسم نويسنده
همراه با اين حروف درج مي گردد.
 نام نشريات به طور کامل و نه مخفف ذکر شود. تعداد منابع متعارف بايد معقول و منطقي و مرتبط با تحقيق مورد نظر (نه خيلي زياد نه خيلي کم) باشد .در صورتي که در خصوصپژوهش پيش رو مطالعات موردي زيادي صورت گرفته باشد ،بايد از منابع به روز استفاده و ذکر گردد.
 -هر دو نوع منابع فارسي و انگليسي استفاده شود.

 تا حد امکان از منابع جديد استفاده شود. در ارجاع به منابع دقت الزم مبذول گرديده و مطالب مورد استفاده دقيق و درست ذکر شوند. -1-5نحوه نگارش منابع فارسي:
همه منابع ذکر شده در متن بايد در انتهاي پيشنهاديه ذکر شوند و بالعکس  .متن پيشنهاديه بايد با دقت بررسي گردد تا اطمينان
حاصل شود که نامهاي نويسندگان و سال انتشار در متن به صورت يکسان با فهرست منابع درج گردد .نام همه نويسندگان بايد تايپ
گردد (به عالمتهاي جدا کننده ويرايشي در الگوهاي مذکور توجه شود).
 -1-1-5نحوه نگارش منابع کتاب و گزارش:
از الگوي ذيل استفاده مي شود:
 نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسندگان ،.سال چاپ ،عنوان .نام انتشارات (موسسه) ،شهر ،تعداد صفحات.به عنوان مثال:
 فاطمي ،ب ،.رضائي ،ي ،1396 ،.مباني سنجش از دور .انتشارات آزاده ،تهران 332 ،صفحه. -5-1-2نحوه نگارش منبع مجله:
الگوي ذيل رعايت گردد:
 نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسندگان ،.سال چاپ ،عنوان مقاله .نام کامل مجله ،شماره جلد ،صفحات.براي استناد به مقالههايي که هنوز چاپ نشدهاند به جاي سال ،از عبارت (در دست انتشار) استفاده شود.
به عنوان مثال:
 محجل ،م ،.پروهان ،ن ،1384 ،.هندسه و سينماتيک سامانه گسل قم -زفره و اهميت آن در زمينساخت ترافشاري .فصل نامهعلوم زمين ،شماره  ،56صفحه .83 - 72
 -3-1-5نحوه نگارش منبع پايان نامه:
الگوي ذيل استفاده گردد:
 نام خانوادگي ،حرف اول نام نويسنده ،.سال ،عنوان پايان نامه .مقطع تحصيلي ،رشته ،نام دانشگاه ،نام شهر ،نام کشور ،تعدادصفحات.
به عنوان مثال:
 رجبي ،ب .م ،1394 ،.زيست-چينه نگاري ممبر  2سازند سلطانيه .پايان نامه دکتري ،چينه شناسي و فسيل شناسي ،دانشگاهشهيد بهشتي ،تهران ،ايران 213 ،صفحه.
 -4-1-5همايش (سمينار ،سمپوزيوم ،کنگره ،گردهمايي و)...
الگوي ذيل رعايت گردد:
نام خانوادگي نويسندگان ،حرف اول نام نويسندگان ،.سال انتشار ،عنوان مقاله .دوره و نام همايش ،نام محل برگزاري ،نام شهر ،نام
کشور.
به عنوان مثال:
حسين پور ،ع .د ،.محمدي ،ذ ،1396 ،.بررسي عناصر کمياب توده هاي مولد در کمربند اروميه-دختر .نهمين همايش ملي انجمنزمين شناسي اقتصادي ايران ،دانشگاه بيرجند ،بيرجند ،ايران ،صفحه .95-82
 -5-1-5نقشه:

براي درج منبع نقشه از الگوي ذيل استفاده مي شود:
نام خانوادگي و حرف اول نام تهيه کنندگان ،سال ،عنوان نقشه و مقياس آن ،شماره يا شيت نقشه ،نام شرکت يا مؤسسه تحقيقاتي،
نام شهر.
به عنوان مثال:
رادفر ،ج ،1382 ،.نقشه زمين شناسي ورقه  1:100000اردستان .شماره  ،E6سازمان زمين شناسي ايران ،تهران. -2-5نحوه نوشتن منابع انگليسي:
بايد نام تمام نويسندگان درج گردد .عنوان نشريه بايد به صورت کامل (نه مخفف) و منطبق با نام رسمي آن نوشته شده و حروف
نخستين عنوان نشريه به صورت بزرگ ( )Capitalدرج گردد ،مثل Applied Geochemistry
در منبع نويسي انگليسي فقط حرف اول نام خانوادگي به صورت بزرگ نوشته مي شود.
در صورت لزوم به صفحات مربوطه اشاره شود .به عنوان مثال" :از آنجا که ) Peterson (1994نشان داده است که " ."...اين در
توافق با نتايج به دست آمده بعدي است )."(Kramer, 1996, pp. 12-16
اگر ارجاع در متن به مقاله نوشته شده توسط بيش از دو نويسنده صورت گيرد ،بايد نام نويسنده اول به همراه «و همکاران» استفاده
شود.
 -1-2-5مقاالت مجالت:
نام نشريات بايد به صورت کامل و بدون رعايت اختصار نگارش شوند.
نام خانوادگي بعالوه حرف اول نام همه نويسندگان ،سال .عنوان مقاله .نام نشريه (به صورت کامل) ،شماره مجله (شماره) :شماره
صفحات اول و آخر مقاله.
مثال:
Elbaz-Poulichet, F., Guan, D.M., Martin, J.M., 1991. Trace metal behavior in a highly stratified
Mediterranean estuary: the Krka (Yugoslavia). Marine Chemistry 32, 211-224.
 -2-2-5الگوي منبع کتاب:
نام خانوادگي و حرف اول نام همه نويسندگان ،سال .عنوان کتاب .ناشر ،محل انتشار.
مثال:
Zhdanov, M.S., Keller, G.V., 1994. The Geoelectrical Methods in Geophysical Exploration.
Elsevier, Amsterdam.
 -3-2-5الگوي مقاله چاپ شده در مجموعه مقاالت:
نام خانوادگي و حرف اول نام همه نويسندگان ،سال .عنوان مقاله .نام خانوادگي و حرف اول نام گردآورنده مجموعه مقاالت ،عنوان
مجلد مجموعه مقاالت .ناشر ،محل نشر ،شماره صفحات اول و آخر مقاله.
مثال:
Thomas, E., 1992. Middle Eocene-late Oligocene bathyal benthic foraminifera (Weddell Sea):
faunal changes and implications for ocean circulation. In: Prothero, D.R., Berggren, W.A. (Eds.),
Eocene-Oligocene Climatic and Biotic Evolution. Princeton University Press, Princeton, NJ, pp.
245-271.

مثالي از رجوع به فصلي از يک کتاب حاوي مجموعه مقاالت و يا جمع آوري مطالب تهيه شده توسط ديگر محققين در قالب فصول
:يک کتاب توسط سردبير
Mettam, G.R., Adams, L.B., 2009. How to prepare an electronic version of your article, In: Jones,
B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp.
281–304.

: مقاالت کنفرانس-4-2-5
. شماره صفحات اول و آخر مقاله، محل نشر، ناشر. نام کنفرانس. عنوان مقاله. سال،نام خانوادگي و حرف اول نام همه نويسندگان
:مثال
Smith, M.W., 1988. The significance of climatic change for the permafrost environment. Final
Proceedings. International Conference on Permafrost, Tapir, Trondheim, Norway, pp. 18-23.
: گزارش ها و کتب منتشر شده، پايان نامه ها-5-2-5
، تمام اطالعات مرتبط ديگر مورد نياز براي شناسايي مورد (مثال گزارش فني. سال،نام خانوادگي و حرف اول نام همه نويسندگان
.) موسسه و غيره،پايان نامه دکتري
:مثال
Moustakas, N., 1990. Relationships of morphological and physicochemical properties of Vertisols
under Greek climate conditions. Ph.D. Thesis, Agricultural University of Athens, Greece.
 عنوان اصلي مقاله و نشريه بايد حفظ شود و در انتهاي مرجع جمله "(به، در مورد مقاالت به هر زبان غير از فارسي و انگليسي.5
. با چکيده انگليسي)" بايد درج شود،زبان روسي)" يا "(به ژاپني
: تارنما-6-2-5
 در صورت وجود هر گونه اطالعات.( و همچنين تاريخي که آخرين مراجعه صورت گرفته درج شودURL) آدرس اينترنتي کامل
 مراجع اينترنتي بايد در انتهاي فهرست مراجع. و غيره) نيز بايد ذکر شوند، مرجع انتشار منبع، تاريخ، نام نويسنده،DOI( بيشتر
.گنجانده شوند
:مثالي از نحوه ارجاع به تارنما
Cancer
Research
UK,
1975.
Cancer
statistics
reports
for
the
UK.
http://www.cancerresearchuk.org/aboutcancer/statistics/cancerstatsreport/ (accessed 13 March
2003).
: نحوه ارجاع به پايگاه داده-7-2-5
[dataset] Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T., 2015. Mortality data for Japanese oak
wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1. https://doi.org/10.17632/
xwj98nb39r.1.
 نقشه-8-2-5
Radfar, J., 1991, Geological map of Ardestan sheet (scale 1:100000). No. E6, Geological Survey
of Iran, Tehran.

در انتها اطمينان حاصل کنيد که هر مرجع ذکر شده در متن در فهرست منابع نيز وجود دارد و بالعکس .نتايج منتشر نشده و
مکاتبات شخصي در ليست منابع توصيه نميشود ،اما ممکن است در متن ذکر شده باشد .اگر اين مراجع در فهرست منابع قرار
داشته باشند ،بايد از الگوي استاندارد پيشنهاديه براي منابع پيروي شود و بايد «نتايج منتشر نشده» يا «مکاتبات شخصي» جايگزين
سال انتشار گردد .ارجاع به منبع به عنوان "در دست انتشار" نشان مي دهد که مقاله براي انتشار پذيرفته شده است.

