برای نوشتن منابع داخل متن سمینار ،پروژه یا طرح نهایی حتما به نکات زیر دقت شود:
منابع التین با حروف انگلیسی.
منابع فارسی با حروف فارسی.
در منابع انگلیسی کلمه  et alایتالیک شود  .یعنی et al.

اسامی علمی گونه های جانوری ،گیاهی ،قارچی و باکتریایی (جانداران) ایتالیک نوشته شوند.
در ابتدا یا انتهای هر پاراگراف منبع یا منابع مربوطه ذکر گردد.
نمونه ای از ارجاع صحیح فارسی:
درابتدای پارگراف:
منبع با یک نویسنده :نیکزاد ( )2931با بررسی ....
منبع با دو نویسنده :نیکزاد و افکاری ( )2931گزارش دادند .....
منبع با بیش از دو نویسنده :نیکزاد و همکاران ( )2931ضمن انجام آزمایشات بر ....
در انتهای پاراگراف:
نام منبع را در داخل پرانتز در انتهای جمله می نویسیم( :نیکزاد( -)2931 ،نیکزاد و افکاری-)2931 ،
(نیکزاد و همکاران)2931 ،
نمونه ای از ارجاع صحیح انگلیسی:
درابتداری پارگراف:
منبع با یک نویسنده Nikzad :در سال  1129با بررسی ....
منبع با دو نویسنده Nikzad :و  Afkariدر سال  1129گزارش دادند .....
منبع با بیش از دو نویسنده Nikzad :و همکاران در سال  1129ضمن انجام آزمایشات بر ....
در انتهای پاراگراف-:
نام منبع را در داخل پرانتز در انتهای جمله می نویسیم-)Nikzad &Afkari, 2013) -)Nikzad, 2013) :
)(Nikzad et al., 2013

در صورتی که از یک نویسنده یا نویسنگان در یک سال مشخص ،بیش از یک منبع وجود داشته باشد ،در
منابع فارسی با نوشتن حروف الف و ب و  ...و در منابع انگلیسی با نوشتن حروف  Aو  Bو  ...بعد از سال،
منبع مربوطه مشخص گردد.
برای تمام متون داخل پروپوزال بایستی این اصول رعایت گردد.

نحوه نگارش منابع در قسمت فهرست منابع:
اول منابع فارسی را به ترتیب حروف الفبا شماره گزاری میکنیم .دقت شود از ابتدا تا سال چاپ بایستی
 boldشود.
نام خانوادگی نویسنده اول ،حرف اول نام نویسنده اول؛ نام خانوادگی نویسنده دوم حرف اول نام نویسنده
اول؛ (سال)" .عنوان مقاله" .نام مجله .شماره و صفحات.
مثال:
 )2منصورفر ،غ؛ دیدار ،ح؛ و حسین پور،و ؛(" .)4931بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود
شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ،پژوهش های حسابداری مالی ،سال هفتم،
شماره اول ،ص .93-45
در ادامه منابع انگلیسی طبق همان فرمت ادامه می یابند و شماره میخورند
Demerjian, P; Lev, B & Mcvay, S, (2012). "Quantifying Managerial Ability": A New
Measure and Validity Tests.” Management Science, Vol 58, No.7: pp.1229-1248.

