
 مته در مراجع بٍ اشارٌ

 ركاش  آًْاا  كاهل جضئيات هشاجغ، فْشست دس ٍ گيشًذ لشاس اسجاع هَسد هتي دس تايذ ًاهِ پاياى تذٍيي دس استفادُ هَسد هشاجغ تواهي

 : تاضذ صيش الگَي دٍ اص يكي تا هطاتك تايذ هتي دس اسجاع. گشدد

 (APA يا   Author-Date سثك) هتي دس ًطش سال ٍ ًَيسٌذُ ًام ركش  - 1

 .خَاٌّذ ضذ تٌظين الفثا حشٍف اساس تش هشاجغ فْشست الگَ، ايي دس -

 ( ًٍكٍَس سثك) هتي دس ضواسُ كوك تِ هشجغ تِ سجاعا  - 2

 ًياض  هشاجغ فْشست. گيشد هي لشاس كشٍضِ داخل دس هتي دس آى ضذى ظاّش تشتية تِ هشجغ ّش ضواسُ الگَ ايي دس -

 .ًَذض هي تٌظين( الفثا حشٍف ًِ) هشجغ ضواسُ اساس تش

 

 مته در وشر سال ي وًيسىدٌ وام ذكر

 ّاي هختلف ظاّش ضَد: تَاًذ تِ ضكل دس هتي هي هشجغ تِ اضاسُ

 ًياض  (Maertens, 2004)تيٌض سهاا  ًظشيِ. هَثش است آى سطَتت داًِ دس غذهات است، كشدُ اضاسُ( 1357) هحوذي كِ ّواًطَس

ِ پاس كِ ضذ هطخع تؼذّا الثتِ. كٌذهي تػذيك سا ًكتِ ايي سفتااس غيشخطاي ٍ    اغلاة آًْاا   اهتشّاي تسياسي دس ايي فشايٌذ هَثشًذ كا

 .(Srivastava et al. 2006) تػادفي داسًذ

  ٍ هاستيٌض هحوذي: فاسسي جولِ اص لسوتي ػٌَاى تِ ٍ جولِ دس هحمك اسن آٍسدى -

 پشاًتاض  داخال  دس دس هشجغ فهؤل التيي ًامتيايذ هگش ايٌكِ  فاسسي جولِ هتي دس التيي تِتَاًذ  ًوي خاسجي هحمك اسن -

 .تاضذ آهذُ

 (Srivastava et al. 2006): است جولِ اص لسوتي ٌَاىػ تِ هحمك، اسن آٍسدى تذٍىاضاسُ تِ هشجغ،  -

يك سال داضتِ تاضٌذ، طَسي كِ ًحَُ اضاسُ دس هتي تاشاي اياي همااالت     دس مالِتيص اص يك ه )يا چٌذ هَلف( هؤلف يكچٌاًچِ 

تشاساس حشٍف الفثا هشتة ضذُ ٍ تؼذ اص سال اًتطااس همااالت تاِ تشتياة تاا       دس فْشست هشاجغهماالت  َستغ ايي دس ػيي ّن تاضذ؛

 .(Maertens and Baerdemaeker, 2004a)ضًَذ  ٍ دس هتي ًيض تِ ّواى ًحَ ركش هي تؼذ هطخع ضذُ … ,a, b, cحشٍفات 

 تػَست ريال   اٍل ًفش فمط ًفش دٍ اص تيص تشاي ٍلي ضَد هي ركش ًَيسٌذُ دٍ ّش ًام تاضذ، ًفش دٍ حذاكثش تا ًَيسٌذگاى تؼذاداگش 

 خَاّذ ضذ:  ركش

 (Zadeh et al. 1975)( يا 1331، خضشي ٍ ّوكاسى) لهثا تشاي -

 

 



 مته در شمارٌ كمك بٍ مرجع بٍ رجاعا

 ًاام  دسج تِ ًياص سٍش ايي دس. كٌيذ استفادُ هتي دس هشاجغ تِ اضاسُ تشاي Numbered سٍش اص تَاًيذ هي ًام ٍ تاسيخ سٍش اص غيش

 .كٌيذ هي ركش كشٍضِ داخل دس سا هشاجغ فْشست دس هشجغ ضواسُ فمط ٍ ًيست دس هتي هؤلف

 :است ضذُ تاصًَيسي ًٍكٍَس سٍش تا ايٌجا دس لثلي هثالْاي

ِ ًك اياي  [ ًياض 2] هااستيٌض  ًظشيِهَثش است.  آى سطَتت داًِ دس غذهات است، كشدُ اضاسُ [1] هحوذي كِ ّواًطَس  تػاذيك  سا تا

 [.3پاساهتشّاي تسياسي دس ايي فشايٌذ هَثشًذ كِ اغلة آًْا سفتاس غيشخطي ٍ تػادفي داسًذ ] كِ ضذ هطخع تؼذّا الثتِ. كٌذ هي

 پاٍسلي غَست تِ يا ٍ پشاًتض داخل دس التيي تِ هَلف ًام آٍسدى خَاًٌذُجْت اطويٌاى  تاضذ، ضذُ ًَضتِالتيي  تِ اغلي همالِ اگش

 .است ضشٍسي

 دس ػثااست  ياا  هتي آى تايذ ٍ ًيست كافي هشجغ ركش تٌْا ضَد، هي تاصًَيسي تغييشي ّيچ تذٍى هشجغ، يك اص ػثاستي يا هتي اگش

 .تيايذ لل ًمل ػالهت داخل

 

 مراجع فهرست

 :تاضذ ريل ضكل تِ تايذ آى، ًَع تِ تَجِ تا هشجغ ّش ظاّشي ضكل ٍ تيايذ ًاهِپاياى اًتْاي دس تايذ هشاجغ كاهل فْشست

 

 مجلٍ مقالٍ

 .تاضذ غفحات ضواسُ ٍ هجلِ ضواسُ ٍ جلذ هجلِ، ًام همالِ، ػٌَاى سال، ًَيسٌذگاى، يا ًَيسٌذُ ًام ضاهل تايذ

Grisso, R.D., P.J. Jasa and D.E. Rolofson, 2002. Analysis of traffic patterns and yield monitor data for field efficiency 
determination. Applied Engineering in Agriculture, 18(2): 171–178. 

 

 .ضَد هي ًَضتِ تضسگ حشٍف تا همالِ ػٌَاى اص اٍل حشف فمط

 . ضًَذ ًَضتِ ايتاليك تا هجالت ػٌَاى استتْتش 

ٍ ػذد داخال   Volهطخع كٌٌذُ  11ػذد الزكش  هٌثغ فَقاي تش Vol. 18, No. 2, pp. 171‐178هجلِ دس خػَظ هطخػات 

  ( هجلِ است كِ تػَست فَق خالغِ ضذُ است:.Issueيا  Noساًتض هطخع كٌٌذُ )پا

 . تثشيذ تكاس هشاجغ كليِ تشاي يكساًي ضكل ّوچٌيي ٍ كٌيذ ركش سا اطالػات توام الصم است كِ

 :ضَد هي ًَضتِ صيش غَست تِ فاسسي، همالِ



ب ندي ررسد د ي صحلد وي و     مد  ود ا اقيلدي و ادران قددر در  د       ن .6931، محمدذ،  .ج و راد الماسدي  .محمدذ،،    .ي م.، نريماني،

 .624-641 (:2) 1، شناسي مذرسه روا . آم زا  وار، دان  اومال

 

 كىفراوس مقالٍ

 همالِ ضواسُ يا غفحات ضواسُ كٌفشاًس، ًام همالِ، ػٌَاى كٌفشاًس، تشگضاسي تاسيخ ًَيسٌذگاى، يا ًَيسٌذُ امً تايذ هشاجغ اييدس 

 : هثال تشاي. ليذ ضَد كٌفشاًس تشگضاسي هحل كطَس ٍ ضْش ٍ

 

 سبس  ندذم   ج  نسبت به شته وا، نياز ال يبرق ساز، . غربال6932 ،ق اجه ي و. و   زاده ي و .ع ،يلنبين ،ن ر .رزمج ، ق .ج .،  ق اجه، ي و

 .، ايرا ل دبار ،مرداد 96صا  93 ،و مرس م ه ار ان ،وشاورز يونگره مو ن . دوميشگاويآزما طيدر شرا

 

 كتاب

 ًطاش  هحل ٍ ٍيشايص ضواسُ ، ًاضش ًام كتاب، ػٌَاى ًطش، سال ،(ًَيسٌذگاى) ًَيسٌذُ ًام ضاهل تايذ هٌاتغ فْشست دس كتاب دسج

 .تاضذ

Srivastava, A.K., C.E. Goering, R.P. Rohrbach and D.R. Buckmaster, 2006. Engineering principles of agricultural machines 
(2nd Edition). St. Joseph, Michigan, USA: ASABE. 

 عنوان کتاب:  

 . انتشارات دانشگاه محمك اردب وي.وا ىات و س يىروسى   اطوس مماطع م. 6931 ،.ع، بخ  يلدف

 

 :ضذُ تشجوِ كتاب

      انتشارات دانشگاه محمك اردب وي ،(ا زاد  ع سي .عو  بشر  ر ) صرجمه س. ،شناقتي و م اعلابع .6931  ،وامپت   .ن.ر. و ت م.   چ، بن

 

 : داسد يهتفاٍت ًَيسٌذگاى فػل ّش كِ كتاب يك اص فػلي

 .آيذ هي ّن آى ٍيشايطگشاى ٍ اغلي كتاب ػٌَاى ٍلي است هؼوَلي كتاب هثل ّن هشاجغ ًَع ايي اطالػات

Richardson, G., 1994. Fluid flow in landfill, Design and Construction of Landfills, Burland and Row (eds.), McGraw Hill, 
London. 

 حاشٍف  تاا  كتااب  ػٌاَاى  دس كلوات توام ٍلي ضَد هي ضشٍع تضسگ حشٍف تا كتاب فػل ػٌَاى دس اٍل حشف فمط كِ كٌيذ تَجِ

 .ضًَذ هي دسج تضسگ



 گزارش

 .ضَد ركش تايذ ًيض هشتَطِ هؤسسِ ًام كِ تفاٍت ايي تا است كتاب هطاتِ هشاجغ، ًَع ايي اطالػات

Attwell, B.G., 1998  A New Type of Loadcell, Research Report No  114‐A‐1, University of Gronoble. 
 

  سارا صىرا ، دانشگاه زيست مح ط صحم مات مروس صحم مي  سارا قسر، دريا، در آ  استحلال و و وىا منابع به نگاوي .6912 ،.ع صيش نذ،

 .(013) الف شماره

 

 يب صفحات

International Communication Consultants, 1993. A hypertext history of multi‐user dimensions, http://www.ccs.neu.edu, 
Dec. 5. 

 

 رسالٍ ي وامٍ پايان

 .ضَد ركش تايذ ًيض هشتَطِ هؤسسِ ًام كِ تفاٍت ايي تا است، كتاب هطاتِ هشاجغ، ًَع ايي دسج تشاي الصم اطالػات

Sotiropulos, S.N., 1991. Static Response of Bridge Superstructures Made of Fiber Reinforced Plastic, M.Sc. thesis, West 
Virginia University, Morgantown, W. VA. 

Cao, H., 1997. Guidelines for Design of Active Tuned Mass Dampers, Ph.D. dissertation, State University of New York of 
Buffalo. 

 

 تِ سا هطاٍس يا ساٌّوا اساتيذ ًام تَاًيذ هي ضَد، هي دسج آًْا اطالػات دس ّا كٌفشاًس هماالت هجوَػِ ٍيشايطگش ًام كِ ّواًطَس

 : تياٍسيذ ريل ضكل

 ارشذ وارشناسي نامه  ايا  ،ا و  ه ى ب سش ير  يذار،ا      يسا ار  ،را ب  س ان رو ر - شا ت ول  ه ن   ى ب PID  ،از ر  ذه ن ن و  رل ت ن و ي راح. ط6939 ،. ر، ح    ا  يآر

 .اردب ل دانشگاه مىنذسيرني و  دانشىذه ،(راونما استاد. )ح ،شايمي ،لذرت -برق مىنذسي

 

 اي راياوٍ بروامٍ

 .شدگي هي لشاس اضاسُ هَسد آًْا ساٌّواي كتاب اغلة هشاجغ ًَع ايي تِ اضاسُ تشاي

Itasca, 1982  Fast Largrangian Analysis of Continum Media‐ FLAC, Ver  2,03, Itasca, Ltd. 

 

 : گفتگً ي وامٍ با فردي ارتباطات

 : است صيش غَست تِ ايٌجا دس كاس سٍش. ضَد دادُ اسجاع ًطذُ هٌتطش فشدي استثاطات تِ است الصم گاّي

Gun, M., 1998. Personal communication, E‐mail dated 24‐8‐2005  



 . 6934 ماه بىمن ،شخلي مىاصبات. 6930 ،ايرا  محروه ن رو، شروت

 

 لثل فاسسي هشاجغ فْشست. ضًَذ تٌظين يكذيگش اص تفكيك تِ فاسسي هشاجغ ٍ( خاسجي يا) التيي هشاجغ ،هشاجغ فْشست تٌظين دس

 .تيايذ خاسجي هشاجغ اص

 


