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گارش  مای  نا را ای دا ل  ید ا یا     
    

ل-۱ د وای  ف  ول تأ نا  ا  ی دا
  : خواهد بودياي، توجه به اصول زير راهگشا و ضرورهاي دانشنامه در تأليف مقاله

  تکيه بر دانش تثبيت شده_۱
 يه شده و از پرداختن به مطالب کمتر مرتبط و حواشبايد به اصل موضوع پرداختهاي دانشنامه، ميدر تأليف محتواي مدخل

  .ز شوديبه جد پره
 جامع و مانع بودن _ ۲ 

، حق مطلب ادا ه از آنچه كه در موضوع بدست آمده عرضه شديشود تا خالصه جامعي و مانع در تدوين دانشنامه كوشش مي
 . شود
 نويسيموجز_۳

موجز مطرح گردد؛ طوري که هيچ چيز با اهميت از قلم نيفتد و هيچ بايد خالصه و ها، مطالب ميدر تأليف محتواي مدخل
  .اهميت نيز در محتوا وارد نشودچيز کم ارزش يا بي

 برانگيزانندگي_ ۴
  . ورود به محتواي مدخل ضروري است اي برانگيزاننده براي مقدمهدر تدوين محتواي هر مدخل، وجود 

 داشتن الگو و نقشه مفهومي_ ۵
شود با توجه به اين  رچيز كه به عنوان محتواي مدخل در نظر گرفته ميه .شه و الگويي جامع تهيه شوندمقاالت، طبق نق

هاي كوچكتر و انتخاب مناسب  ، تقسيم مقاله به بخش)بلند ويژهبه (ها ريزي و تأليف محتواي مدخل  برنامهدر.  استنقشه مفهومي
  . كننده است تيترهاي فرعي كمك

  و اساسيمعتبر استفاده از منابع_۶
  .در تدوين محتواي هر مدخل الزم است منابع اصيل و اساسي در آن حوزه شناسايي و مورد استفاده واقع شود

 پرهيز از تكرار و پرگويي_ ۷
 مطالب اضافي ؛ و آوردنپوشي از مطلبي مرتبط و اساسي يا برعكس چشمها؛  لب تكراري موجود در ديگر مدخلاز آوردن مطا

جا در  هاي بي اي، مطالب احساسي و ذهني، مطالب اطالعاتي پراكنده، طوالني كردن اي و سليقه مطالب حاشيهو كم ارزش، 
  . ددرگها خودداري  تدوين محتواي مدخل

  گويي و داوريپرهيز ار تناقض -۸
پرهيـز   صـدور حكـم      پردازي، ارائه حدسيات، داوري، ارزيـابي و        گويي، فرضيه   در تدوين محتواي هر مدخل الزم است از تناقض        

  .شود

   پرهيز از جعل اصطالحات و الزام در کاربرد اصطالحات رايج-۹
  .)پيوست الف(مراجعه شود ) هاي پربسامدواژه(درسي نامه برنامه به واژه

  کاربردن درست زبان فارسي به-۱۰
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دستور خط فارسي،  شامل -پيوست ب(  مراجعه شوداينامه بنياد دانشنامه بزرگ فارسي در نگارش مقاالت دانشنامهبه شيوه
، شيوه نگارش اعداد و تاريخها، شيوه تنظيم جدول، نمودار، تصوير و نقشه و نکات و )عالئم سجاوندي(گذاري هاي نقطه نشانه
  )هاي زباني و نگارشي غلط

   دهي رعايت اصول ارجاع-۱۱
  .)پيوست ج( مراجعه شود A.P.A ي بر اساس الگويدهنامه ارجاعوهيبه ش

  

ش-٢ تار  ی  سا نا     ١ی دا
هر قلمرو اصلي .  ساختاري درخت مانند داشته و از بيست و يك محور يا قلمرو اصلي تشكيل شده استدانشنامه برنامه درسي

هايت به اين ساختار درختي، درن. باشد خود داراي چندين قلمرو فرعي و هر قلمرو فرعي نيز داراي چندين قلمرو فرعي دوم مي

  .اي استهاي دانشنامه يا همان مقاالت دانشنامه دهنده سلول رسد كه تشكيل مدخل مي

 از چند واژه تخصصي و در قالب يك عبارت است كه در زبان علمي و تخصصي حوزه  مركبيعنوان ):قلمرو اصلي(محور)الف

: به عنوان مثال. شود پردازي ادبي مطرح مي رتاين عبارت با صراحت علمي و به دور از عبا. شود برنامه درسي استفاده مي

  .»طراحي برنامه درسي«

طراحي برنامه درسي : به عنوان مثال. باشد و همان ويژگي قلمرو اصلي را دارد  زيرمجموعه قلمرو اصلي مي:قلمرو فرعي اول) ب

  .)قلمرو فرعي اول( رويكردهاي طراحي، )قلمرو اصلي(

قلمرو (طراحي برنامه درسي : به عنوان مثال. ها را دارد باشد و همان ويژگي مرو فرعي اول مي زيرمجموعه قل:قلمرو فرعي دوم)پ

  ).قلمرو فرعي دوم(، الگوهاي فنّآورانه )قلمرو فرعي اول( هاي طراحي، الگو)اصلي

شناسه ،(ف قلمرو يا محورمعرDeterminant:( ف در ابتداي مطرح شدن هر محور وقلمرو اصلي يا فرعي در دانشنامه ارائه  اين معر

اين معرف، تكليف خواننده را با آن محور يا . شامل عباراتي موجز و توصيفي است كه دربرگيرنده اطالعات اساسي است. گردد مي

 مفاهيم ارائه شده در معرف محور يا قلمرو بايستي با. خواسته يا خير نمايد كه آيا اين قلمرو همان است كه او مي قلمرو روشن مي

  . طول آن محور يا قلمرو مطابقت داشته باشد زيرا در ارزيابي خواننده از كل آن محور يا قلمرو مؤثر است

     

ی– ٣ نا   قاالت دا تار    سا
 هرمقاله دانشنامه برنامـه درسـي از يـك          .کنداز ساختار واحدي تبعيت مي     دانشنامه برنامه درسي،     تأليفي و غيرتأليفي  مقاالت  

  . شناسي و امضاء تشكيل شده است مقاله، كتاببدنه مقدمه مقاله، ان، عنو

 ترتيب كه در زبان علمي و تخصصي حوزه         عنواني است مركب از چند و اژه در قالب يك عبارت به همان            :  مدخل عنوان •

 . شود برنامه درسي استفاده مي

                                                 
   .دهنده دانشنامه برنامه درسي آورده شده است هاي تشكيل  نويسندگان مقاالت از بخشاين قسمت صرفاً جهت اطالع_ 1
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ورود براي ساز  مقدمه حاوي عباراتي زمينه. شود ده مي آور  كه قبل از بدنة مقاله و ارائه محتواي هر مدخل،:مقدمه مقاله •

اشاراتي نسبت به فرازهاي اصلي محتواي مدخل را در .دهنده است  كننده و انگيزش صل متّ مختصر و مفيد،به مدخل،

  . بر دارد

ربوط بخش اصلي مقاله است كه حاوي اطالعات اساسي در باره مدخل است و متشكل از دانش م :(Body) بدنه مقاله •

 بايستي نسبت حجمي متن هر بخش در برابر .تأليف محتواي مدخل گفته شداصول كه در است   به آن به طريقي

د و در صورت ضرورت تكرار، بايستي با اري باشمطالب بدنه، نبايد تكر. ارزش كلي مقاله، مشخص و منطقي باشد

هاي دانشنامه،  اي و اصول تأليف محتواي مدخل مهبا توجه به ويژگي مقاالت دانشنا. ارجاع به آن مطلب اشاره شود

  . تدوين شود) مدخل(بدنة مقاله 

ابتدا منابع به خط فارسي و عربي . شناسي قرار دارد  پس از بدنة مقاله، كتاب):Bibliography منابع،(شناسي  كتاب •

  . آيند وسپس به خط التين و با ترتيب الفبايي مي

لذا، در پايان هر . ا مؤلفان و نيز مترجم يا مترجمان سبب اعتبار مقاله است امضاي مؤلف ي:(Signature) امضا •

  . شود ميدرج ) گاه با عالئم اختصاري(ترجم مو  مؤلف  و مشخصات علمي و تخصصيمقاله، نام و نام خانوادگي

  

ل  ت د گارش  مای    ی را
 )هاي پربسامدواژه(درسي نامه برنامهواژه) پيوست الف •

  اي نامه بنياد دانشنامه بزرگ فارسي در نگارش مقاالت دانشنامهشيوه- بپيوست •

  دستور خط فارسي)1 -ب -
  )عالئم سجاوندي(گذاري هاي نقطه نشانه-2 -ب -
  شيوه نگارش اعداد و تاريخها )3-ب -
  هاي زباني و نگارشينكات و غلط)5-ب -

  A.P.Aدهي بر اساس الگوي  ارجاعشيوه)پيوست ج •
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ف دواژه(ی  هواژ) ت ا سا )ی 
 نامه دانشنامه برنامه درسي واژه

  هاي پيشنهاديهمراه با معادل
  )نهائي ويراست(

 که احتمال مي رود نويسندگان متعددي  استهاي پر بسامد حوزه برنامه درسي هاي فارسي واژه تعيين تکليف براي معادل: هدف
 يکنواختيسندگان مقاالت، يتوسط نو ن فهرستيبا رجوع به ا. هاي مختلف استفاده نمايند  معادلها سروکار داشته و از با اين واژه

  :اي و الفبايي به شرح زير است نامه به دو صورت مقوله  اين واژه. در دانشنامه بوجود خواهد آمدي فارسيها الزم در کاربرد معادل
  

  اي مقوله) الف
1. Curriculum: برنامه درسي 
2. Curriculum Field: حوزه برنامه درسی 
3. Curriculum Domain: برنامه درسیقلمرو  
4. Curriculum Planning: برنامه ريزي درسي 
5. Curriculum Development: برنامه ريزي درسي  يادرسي تدوين و توليد برنامه  
6. Curriculum Design:   طراحي برنامه درسي يابرنامه درسي) الگوي( طرح 
  
7. Constructivism: گرائي سازنده يا ت و سازگرائي ساخ  
8. Structure/Structuralism:   ساختار گرائي  يا ساختار
9. Progressivism: گرايي  پيشرفت  
10. Progressive روندهپيش          :يا پيش رو   
 
11. Teaching: تدريس 
12. Instruction: آموزش 
13. Instructional: آموزشی 
14. Education: تعليم و تربيت ياآموزش و پرورش  
15. Educational: تربيتی ياآموزشی 
16. Pedagogy: دانش آموزش و پرورش 
17. Didactic: دانش تدريس   
18. Training:   تعليمی يامهارت آموز
  
19. Inquiry: يا پويش پژوهش ياکاوش  
20. Research: پژوهش 
21. Study: بررسي يامطالعه  
22.  Action Research:   کنش پژوهييا  تحقيق حين عمل 
  
23. Null Curriculum:  مغفول ياف شدهحذبرنامه درسی  
24. Implicit Curriculum:  ضمني برنامه درسی  
25. Hidden Curriculum:  پنهانبرنامه درسی  
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26. Emergent Curriculum:  يا ظاهرشدنی برآمدني يايدنيروئبرنامه درسي  
 
27. Curriculum Diffusion: ) انديشه جديد برنامه درسي ( برنامه درسی ترويج يا اشاعه  
28. Curriculum Dissemination: توزيعيا انتشار  برنامه درسي  
 
29. Method: روش 
30. Methodology: روش شناسي 
 
31. Reconceptualism:  نومفهوم گرائي 
32. Postmodernism: پسانوگرائي 
 
33. Curriculum Assessment: ارزشيابی يا ارزيابی برنامه درسی 
34. Curriculum Evaluation: ارزشيابی برنامه درسی 
35. Measurement: گيرياندازه  
 
36. Product: برون داد يامحصول  
37. Output: نتيجه يادادبرون  
38. Outcome: پيامد 
39. Consequence: پيامد 
 
40. Theory: نظريه 
41. Theoretical: نظري 
42. Curriculum Orientation:  ديدگاه برنامه درسي جهت گيری يا  
43. Normative Theory: نظريه هنجاري 
44. Curriculum Conception   برنامه درسيقرائت يا  برداشت يامفهوم پردازي
 
45. ICT:  فاوا    
46. Primary: دوره اول ابتدائي 
47. Elementary: ابتدائي 
48. Middle-School: راهنمائي  يا دوره مرحله اول دبيرستان  
49. Secondary: متوسطه  
50. High School: دبيرستان 
51. Junior High School: مرحله اول دبيرستان 
52. Senior High School: مرحله دوم دبيرستان 
 
53. Deliberation:  عمل فکورانهتصميم آگاهانِه يا  
54. Reflection: تأملی يا انديشه ورزيا تفکر  
55. Reflective Thinking: ژرف انديشي 
 
56. Dialogue/ dialogical: گفتگوئي/ گفتگو  
57. Dialectic: ديالکتيک 
58. Student: دانشجو يادانش آموز  
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59. Learner: يادگيرنده 
60. Educator: ر يا آموزشگمربي  
  
61. Curricular Differentiation: افتراق برنامه درسي 
62. Subject/Subject matter: ماده درسي ياموضوع درسي  
63. Learning Materials: مواد و منابع يادگيری    
64. Educational Materials:  منابع آموزشيمواد و   
65. Discipline:   حوزه معرفتي  يا قلمرو دانش يارشته
66. Course: يک درس دانشگاهي يادوره  
67. Lesson: درس 
68. Syllabus:   رئوس محتوا  يا سرفصل
69. Course of Study:   دوره تحصيلي 
 
70. Rational: منطقي يا عقالني  
71. Rationale: فلسفه توجيهي يا توجيه منطقي  
  
72. Curricular commonplace: برنامه درسي)در توليد(هاي اساسي مقوله  
73. Context:  بستر يا بافتزمينه يا  
74. Pattern:   يا نمونه الگو  
75. Model:   يا مدل لگوا
76. Paradigm:   پارادايم 
77. Essay:   مقاله يا جستار 
78. Practice: تمرين يا  عمل  
79. Practical:عملي  
  
80. Core Curriculum: درسي مسأله محور برنامه يا  الزاميبرنامه درسی  
81. Core: هسته اصلی يا اصلی 
82. Co-Curricular activity: هاي ياد گيري يا برنامه درسي تكميلي فعاليت  
83. Cross-Curricular:   اي رشته ميان
84. Multidisciplinary: ایچند رشته  
85. Interdisciplinary: ایبين رشته  
86. Curriculum Specialist/Curricularist: متخصص برنامه درسي 
 
87. Change: تغيير 
88. Reform: اصالح 
89. Movement: نهضت يا جنبش  
 
90. Formal Education: آموزش و پرورش رسمی  ياآموزش رسمي  
91. Informal Education آموزش غيررسمي 
92. Non-formal Education: آموزش آزاد  يارسمي آموزش نيمه  
 
93. Ahistoricism: يا غيرتاريخي نگريفقر آگاهي تاريخي   
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94. Eclecticism:  يا تکثر گرائیگزيني به  
 
95. Thesis: نامه پايان  
96. Dissertation: رساله 
 
97. Intellectual: عقالنی فکری يا    
98. Conceptual: مفهومی 
 
99. Degree:  تحصيلي(درجه(  
100. Grade:  تحصيلي(پايه(  
 
101. Curriculum Guide:  راهنماي برنامه درسي 
102. Curriculum Framework: چارچوب برنامه درسي 

 

  الفبايي)ب
1. Action Research:   کنش پژوهييا  تحقيق حين عمل 
2. Ahistoricism: يا غيرتاريخي نگريفقر آگاهي تاريخي   
3. Change: تغيير 
4. Co-Curricular activity: هاي ياد گيري يا برنامه درسي تكميلي فعاليت  
5. Conceptual: مفهومی 
6. Consequence: پيامد 
7. Constructivism: گرائي سازنده يا  ساخت و سازگرائي  
8. Context:  بستر يا بافتزمينه يا  
9. Core Curriculum: درسي مسأله محور برنامه يا  الزاميبرنامه درسی  
10. Core: هسته اصلی يا اصلی 
11. Course of Study:   دوره تحصيلي 
12. Course: يک درس دانشگاهي يادوره  
13. Cross-Curricular:   اي رشته ميان
14. Curricular commonplace: برنامه درسي)در توليد(هاي اساسي مقوله  
15. Curricular Differentiation: افتراق برنامه درسي 
16. Curriculum Assessment: ارزشيابی يا ارزيابی برنامه درسی 
17. Curriculum Conception قرائت برنامه درسي يا  برداشت يامفهوم پردازي  
18. Curriculum Design:   طراحي برنامه درسي يابرنامه درسي) الگوي( طرح 
19. Curriculum Development: برنامه ريزي درسي  يادرسي تدوين و توليد برنامه  
20. Curriculum Diffusion: ) ه جديد برنامه درسيانديش ( برنامه درسی ترويج يا اشاعه  
21. Curriculum Dissemination: توزيعيا انتشار  برنامه درسي  
22. Curriculum Domain: برنامه درسیقلمرو  
23. Curriculum Evaluation: ارزشيابی برنامه درسی 
24. Curriculum Field: حوزه برنامه درسی 
25. Curriculum Framework: چارچوب برنامه درسي 
26. Curriculum Guide: اي برنامه درسي راهنم  
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27. Curriculum Orientation:  ديدگاه برنامه درسي جهت گيری يا  
28. Curriculum Planning: برنامه ريزي درسي 
29. Curriculum Specialist/Curricularist: متخصص برنامه درسي 
30. Curriculum: برنامه درسي 
31. Degree:  تحصيلي(درجه(  
32. Deliberation:  عمل فکورانهتصميم آگاهانِه يا  
33. Dialectic: ديالکتيک 
34. Dialogue/ dialogical: گفتگوئي/ گفتگو  
35. Didactic: دانش تدريس   
36. Discipline:   حوزه معرفتي  يا قلمرو دانش يارشته
37. Dissertation: رساله 
38. Eclecticism:  يا تکثر گرائیگزيني به  
39. Education: تعليم و تربيت ياآموزش و پرورش  
40. Educational Materials:  منابع آموزشي مواد و  
41. Educational: تربيتی ياآموزشی 
42. Educator: ر يا آموزشگمربي  
43. Elementary: ابتدائي 
44. Emergent Curriculum:  يا ظاهرشدنی برآمدني يايدنيروئبرنامه درسي  
45. Essay:   مقاله يا جستار 
46. Formal Education: آموزش و پرورش رسمی  ياآموزش رسمي  
47. Grade:  تحصيلي(پايه(  
48. Hidden Curriculum:  پنهانبرنامه درسی  
49. High School: دبيرستان 
50. ICT:  فاوا    
51. Implicit Curriculum:  ضمني برنامه درسی  
52. Informal Education آموزش غيررسمي 
53. Inquiry: يا پويش پژوهش ياکاوش  
54. Instruction: آموزش 
55. Instructional: آموزشی 
56. Intellectual: عقالنی فکری يا    
57. Interdisciplinary: ایبين رشته  
58. Junior High School: مرحله اول دبيرستان 
59. Learner: يادگيرنده 
60. Learning Materials: مواد و منابع يادگيری    
61. Lesson: درس 
62. Measurement: گيرياندازه  
63. Method: روش 
64. Methodology: روش شناسي 
65. Middle-School: راهنمائي  يا دوره مرحله اول دبيرستان  
66. Model:    يا مدلالگو
67. Movement: نهضت يا جنبش  
68. Multidisciplinary: ایچند رشته  
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69. Non-formal Education: آموزش آزاد  يارسمي آموزش نيمه  
70. Normative Theory: نظريه هنجاري 
71. Null Curriculum:  مغفول ياحذف شدهبرنامه درسی  
72. Outcome: پيامد 
73. Output: نتيجه يادادبرون  
74. Paradigm:   پارادايم 
75. Pattern:   يا نمونه الگو  
76. Pedagogy: دانش آموزش و پرورش 
77. Postmodernism: پسانوگرائي 
78. Practical:عملي  
79. Practice: تمرين يا  عمل  
80. Primary: دوره اول ابتدائي 
81. Product: برون داد يامحصول  
82. Progressive روندهپيش          :يا پيش رو   
83. Progressivism: گرايي  پيشرفت  
84. Rational: قيمنط يا عقالني  
85. Rationale: فلسفه توجيهي يا توجيه منطقي  
86. Reconceptualism:  نومفهوم گرائي 
87. Reflection: تأملی يا انديشه ورزيا تفکر  
88. Reflective Thinking: ژرف انديشي 
89. Reform: اصالح 
90. Research: پژوهش 
91. Secondary: متوسطه  
92. Senior High School: مرحله دوم دبيرستان 
93. Structure/Structuralism:   ساختار گرائي  يا ساختار
94. Student: دانشجو يادانش آموز  
95. Study: بررسي يامطالعه  
96. Subject/Subject matter: ماده درسي ياموضوع درسي  
97. Syllabus:   رئوس محتوا  يا سرفصل
98. Teaching: تدريس 
99. Theoretical: نظري 
100. Theory: نظريه 
101. Thesis: نامه پايان  
102. Training:   تعليمی يامهارت آموز
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ه شا-٢ -ب ری  ی  دی(ذا جاو م   )عال
  )عالئم سجاوندي(گذاري هاي نقطه ترين نشانه مهم
اگر اين رمزها را نويسنده و خواننده يكسان . اند هاي الفبا، رمزي ميان نويسنده و خواننده گذاري هم، چون نشانه هاي نقطه  نشانه

  . كرداگر جز اين باشد، خواندن را دشوارتر خواهد. تر خواهد شد بشناسند و به كار برند، خواندن و درك معني نوشته آسان
پس از انتشار اثر  ٢اند كه ويكتور هوگو گفته. زنند و خود زبان و بياني خاص دارند گذاري با خواننده حرف مي هاي نقطه نشانه

نامه هوگو فقط يك نشانه . ترين پاسخ را دريافت كرد ترين نامه جهان را به ناشرش نوشت و كوتاه اش، بينوايان، كوتاه جاودانه
ويكتور هوگو از فروش كتابش پرسيده بود و پاسخ از (!).  هم نقطه يك نشانه تعجب و شادي و هيجانبود و پاسخ) ؟(سؤال

  . آور بود و براي هوگو شادي. گفت خريداران بسيار سخن مي
  

  )هاي سجاوندي نشانه(گذاري  هاي نقطه ترين كاربردهاي نشانه مهم
  .نقطه  •

  :شود نقطه در موارد زير به كار برده مي
  :ن يك جمله سادهدر پايا .١

  .شيراز مركز استان فارس است
  در پايان هر جمله خبري يا انشايي و نيز پس از نقل قول غيرمستقيم .٢

  .اسرارالحكم، از تأليفات حاج مالهادي سبزواري است
  :آيد در مختصرنويسي اسامي و بعد از حرف يا حروفي كه به صورت نشانه اختصاري به كار مي .٣

  )سازمان ملل متحد. (م.م.؛ س) يالدبه جاي قبل از م. (م.پ
  بعد از شماره رديف يا حروف ابجد به حساب جمل .٤

  .د. ج. ب. يا الف. ٣. ٢. ١
  

  نشانه تعجب •
را ... بسياري از احساسات و عواطف مثل تعجب، ترس، وحشت، شادي، خشم، ندا، تأكيد، فرمان، اصوات، استهزاء و  .١

  :سازند مي
  !كچه وحشتنا! نرو! چه قدر زيباست

  !چنين كتابي خواندن هم دارد
  !حاشا

  نشانه سؤال •
  نشانه پرسش مستقيم است .١

  بري؟ كجا بودي؟ چرا دير آمدي؟ مرا هم با خودت مي
  ماند در نقل مستقيم يك جمله پرسشي نشانه سئوال باقي مي .٢

  »شود براي مصلحتي پا بر سر حقيقتي گذاشت؟ مگر مي«گفت 
 .رساند مان و ترديد را مياگر درون پرانتز گذاشته شود، حدس و گ .٣

                                                 
2 _ Victore marie Hugo) نويس نامدار فرانسوي و بنيانگذار مكتب رئاليسم جهان نويس، و نمايشنامه شاعر، داستان) ١٨٥٢-١٨٥٥   
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  ويرگول يا كاما ، •
اي از عددها يا حروف را از هم جدا  ها را كه از نوع دستوري واحادي باشند يا رشته اي از واژه رشته» و«به جاي حرف ربط  .١

  .رود هم به كار مي» يا«بر همين اساس، به جاي چند . شود معموالً واو آخر، پس از آخرين ويرگول نوشته مي. كند مي
  .اند سياه و سفيد، زرد و سرخ، زشت و زيبا، دارا و ندار، همه يكسان آفريده شده

  .اند هاي عربي به زبان فارسي راه يافته حرفهاي ث، ح، ص، ض، ط، ظ، ع، و ق همراه با واژه
  .گيرند كنند و در بر مي دو ويرگول عبارت معترضه يا آگاهي دهنده را بقيه جمله جدا مي .٢

  .آيد  چون حلزوني از صدفش، خوشم ميام، از خانه
  .او، كه از نويسندگان بنام بود، به نوشتن براي كودكان و نوجوانان روي آورد

  :پس از منادا، و عبارت قيدي و شرطي كه در آغاز جمله آمده است .٣
  !فرزندم، دو پاي داري، بايد ياد بگيري كه روي آنها بايستي

  .كردن ويرانيها افتادندپس از پايان گرفتن جنگ، به فكر آباد 
  :دهند ميان دو يا چند جمله كه بر روي هم جمله مركبي را تشكيل مي .٤

آور، و خواه  انگيز باشد، خواه شادي براي اينكه حاالت و احساساتمان را به ديگري انتقال دهيم، خواه اين حاالت و احساسات غم
  .گيريم نها به فكر كردن وادارد، گاهي از زبان شعر ياري ميحاالت و احساساتي باشد كه خواننده يا شنونده را درباره آ

شود از هم جدا  آيد و سبب اشتباه مي هايي را كه از باهم خواندنشان معني ديگري به دست مي هاي همانند يا واژه واژه .٥
  .كند مي

  .آنچه هست، هست، آنچه نيست، نيست
عددها را از راست، با گذاشتن ويرگول در فاصله . بيش از سهبراي جدا كردن اجزاي تاريخ يا نشاني، و كميتهاي عدديِ  .٦

  .كنيم ميان دو گروه سه رقمي، جدا مي
  ١٣٦٧ ارديبهشت ماه ٢٦شنبه، 

  .، بنياد دانشنامه بزرگ فارسي١٧٥٣روي زعفرانيه، شماره  عصر، روبه تهران، خيابان ولي
و نيز .  هرگاه در آغاز جمله قرار گيرند–ر حال، و امثال آنها  مانند آري، نه، باري، به ه- ها اي از واژه براي جداكردن پاره .٧

  .، يعني، و مانند آن»به عبارت ديگر«،»مثالً«پس از 
  .آري، حرف شما درست است

  :دهد اين نقش ويرگول را نشان مي» ب«و » الف«مقايسه . كاربرد ويرگول گاهي براي رفع ابهام معنايي ضروري است .٨
  .حسن، برادر علي و تقي را از جوانان با صفا يافتم)الف
  .حسن برادر علي، و تقي را از جوانان با صفا يافتم) ب

  نقطه ويرگول ؛ •
  .كند دو يا چند جمله كوتاه را در يك جمله مركب بلند، از هم جدا مي. نشانه وقف يا مكثي بيش از ويرگول است .١
 و آزمودگان بزرگ و كهن را تحمل كردم؛ مانند ايوب به شكيبايي در رنج و سختي اي از همه سختيهاي شايسته رنجبران نمونه

  .فرا خوانده شدم؛ مانند لوط آواره تن و روان بودم؛ سرانجام، چون نوح، توفان را از سر گذراندم
  .جدا شده باشد» ،«وقتي بندهاي يك جمله مستقل با 

  . علي، حسن و حسين بايد پول بدهندرنگ، ماژيك، دفتر؛ احمد، براي خريدن خودنويس، آب
  :دونقطه  •
  .نشانه توضيح اضافي در بيان و تأييد آنچه پيشتر گفته شده است .١

  چه كسي؟ چه جايي؟، چه وقت؟ چه؟ چگونه؟ چرا؟: آموختند را مي» چه«در كالس روزنامه نويسي، به تازه كاران، قاعده شش 
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  ...و » از اين قرار«، »مثالً«، »مانند«، »يعني«هايي چون  همعني واژه يا عبارت يا جمله پيشين، و جانشين واژ .٢
  تزوير، مكر: انعكاس صوت                    ترفند: پژواك

  .رود نقل قول مستقيم است، و پيش از نشانه نقل قول هم به كار مي .٣
  .»هرگز فراموشت نخواهم كرد« : او گفت

  «  »نشانه نقل قول  •
  .گيرد ها يا گفتار و نوشتار نقل شده از يك گوينده يا نويسنده را دربر مي لمهاين نشانه آغاز و پايان عين ك .١

  ».نفسهاي آدمي گامهايي هستند به سوي مرگش«: السالم فرموده است حضرت علي عليه
خواهيم آن را مشخص و ممتاز از قسمتهاي  در آغاز و پايان كلمات و اصطالحات علمي و يا هر كلمه و عبارتي كه مي .٢

  .نشان بدهيمديگر 
  .دانستند» نابغه«دانشجويان كالس بيمه او را 

  در ذكر عنوان مقاله، رساله، شعر، روزنامه، آثار هنري و فصلها و بخشهاي مختلف يك كتاب
  .بود» روانشناسي آموزش رياضي«: ، مقاله»كنفرانس رياضي كشور«هاي خوب ارائه شده در  يكي از مقاله

  –خط فاصله و خط پيوند  •
اي كه به معني و مفهوم جمله مركب ارتباط دارد با دو خط فاصله در  دهنده را تا اندازه  يا جمله معترضه يا آگاهيعبارت .١

  كند يا با يك خط فاصله از پايان جمله اصلي جدا مي. گيرد بر مي
  .باشد شرطش اين است كه مقيد به هيچ مالحظه مغاير عقل و منطق ن- كه گرانبهاترين آزاديهاست-آزادي فكر

  :در مكالمه ميان اشخاص نمايشنامه و داستان، يا در مكالمات تلفني در ابتداي جمله و در سر سطر به جاي گوينده .٢
  ! سالم-!                الو-

  ! بله، بفرماييد-
  :در ميان فواصل زماني و مكاني و مقداري» به«و » تا«به جاي  .٣

   مشهد-السير تهران  سرع كيلوگرم؛ قطار٢٠٠٠-١٥٠٠؛ ١٣٦٣ خرداد -فروردين
  پس از عددها و حروف .٤
هايي است كه يك جزء آن در پايان سطر و جزء ديگرش در آغاز سطر بعد  هاي مركب و واژه خط كوتاه پيوند دهنده واژه .٥

  .آيد مي
   تني- تخيلي        بيماريهاي روان-  ويرگول                داستانهاي علمي-نشانه نقطه

  : مربوط به همبراي پيوند دو واژه .٦
   سياسي- زيارتي         نماز عبادي-سياحتي

  ...سه نقطه، تعليق   •
  نشانه سكوت گوينده و پايان نيافتن كالم .١
  حذف قسمتي از متن، و  .٢

  »... آنچه مرا به كارم دلگرم كرد «
  .شود مله به آن اضافه مياگر در پايان جمله بيايد، نقطه پايان ج. و مانند آن است» غيره«، و )الي آخر(» الَخ«جانشين  .٣

 
  ()پرانتز  •
  .دهنده را كه با زمينه اصلي موضوع، ارتباطي فرعي دارد واژه يا عبارت يا جمله معترضه و آگاهي .١

  .بود» نوافالطوني«يكي از فيلسوفان بزرگ يونان و بنيانگذار فلسفه ) كه نبايد با افالطون اشتباه شود(فلوطين 
  : و شواهد؛ مثلبراي ذكر مأخذ در پايان مثالها .٢
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  )البالغه نهج(» اوصيكم لتقوي اهللا و نظم امركم«:  فرمود كه -السالم  عليه-علي
 [  ]كروشه، قالب  •
  در نقل متنها از اين نشانه براي افزودن يا آوردن شكل درست يا توضيح بيشتر آنچه بيان شده است .١

  احمد[دار غصه] .ام نه پدر، هوز كار پيدا نكرده: 
  *ستاره  •
   رجوه به زيرنويسبراي .١
  داشتن نام اشخاص براي محرمانه نگه .٢

  ***آقاي ك / ***آقاي 
به منظور جلب دقت » يادآوري«و » نكته«، »تنبيه«، »توضيح«، »تذكر«ها و عبارتهايي نظير  در اول سطر، پيش از كلمه .٣

  .و توجه خواننده
  /مميز  •
راست سال هجري و سمت چپ سال ميالدي سمت (براي جداكردن تاريخهاي هجري و ميالدي، يا شمسي و قمري .١

  ):است
  .جوزي در بغداد بود  م اوج منزلت ابن١٧٨- ٩/ ق. هـ٥٧٤سال 

  :هاي قرآن كريم ها و آيه براي نشان دادن شماره سوره .٢
  )١٧/٧قرآن  (١٧، آيه ٧سوره 

  براي ايجاد فاصله ميان دو مصراع شعر .٣
  كنند ا خود توبه كمتر ميتوبه فرمايان چر/ مشكلي دارم ز دانشمند مجلس بازپرس
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ھا )٣-  ب ر د و  دا گارش ا  وه 
  :شيوه نگارش اعداد و تاريخها

  :شوند  اعداد اصلي به دو گونه نوشته مي-١
  :شوند اعداد غيرعطفي به حروف نوشته مي) الف .١

  .يك، هفده، سيصد، ميليون
  :شوند اعداد مركب عطفي به رقم نوشته مي) ب .٢

٢٠٥، ٧٣ ،...  
  :شود در آغاز جمله به حروف نوشته مي عدد -٢

  .دو نماينده اعتراض كردند
  :آيد  شماره صفحه، جلد، تصوير، نمودار، نقشه و شماره همراه با عالئم اختصاري به رقم مي-٣

  ٢ج/ ٥تصوير 
 و از چپ به در فارسي( تاريخ تولد و وفات، آغاز و انجام حكومت و نظاري آنها، دو عدد ابتدا و انتها از راست به چپ-٤

  :شوند نوشته مي) در التين(راست
  )١٢٩٣- ١٢٧٧(   دوره سلطنت محمود دوم٣٥-٢٠ص )       ٤٢٨-٣٧٠(سينا ابن

  .آيند  غير از اعداد آغاز جمله، ساير اعداد يك عبارت به رقم مي-٥
  :شود  شماره قرون به شكل عدد ترتيبي و به حروف نوشته مي-٦

  قرن پانزدهم
  :آيند ه حروف مي اعداد ترتيبي ب-٧

  كالس پنجم
  :آيند  در ثبت تقويم، ماهها به حروف مي-٨

  ١٩٨٧ سپتامبر١٠            ١٣٥٧ بهمن ١٢
  :شود  ساعت و دقيقه به يكي از دو صورت ذيل نشان داده مي-٩
  :در آغاز جمله به حروف) الف .٣

  شصت و پنج دقيقه صحبت كرد
  :در ميان عبارت به عدد) ب .٤

  . دقيقه آغاز شد٢٠/٩ اولين سخنراني ساعت
  :شود  جدا كردن كسرها دو گونه انجام مي-١٠
  »ر«در كسرهاي اعشاري نشانه مميز ) الف .٥

  )سي و سه و چهل و پنج درصد (٣٣ر٤٥
  در كسر متعارفي از خط مورب) ب .٦

  )سه پنجم (٥/٣
  : طول و عرض جغرافيايي از راست به چپ و به ترتيب درجه و دقيقه با ويرگول-١١

   عرض شمالي38ْ و 42َ
  :شوند  شالهاي قمري و شمسي و ميالدي به عدد نوشته مي-١٢

   م١٥٠٠/  ق٩٠٦
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  : درصد و در هزار به صورت ذيل-١٣
  )بيست و پنج در هزار%(٠٢٥، %٢

  :شود بندي فرعي با حروف ابجد نشان داده مي بندي اصلي با عدد و بخش بندي مطالب، بخش  در بخش-١٤
١ -...    

  ) ...الف
  ) ...ب
  ) ...ج

شمار ميالدي تقويم رسمي آنها شده است تاريخ   در ذكر حوادث مربوط به كشورهاي جهان اسالم، از زماني كه گاه-١٥
  .شوند ميالدي و قمري با هم ذكر مي

  : تبديل تاريخ شمسي به ميالدي و بالعكس به شيوه زير است-١٦
  .شود  افزوده مي٦٢٢عدد )  اسفند٣٠در سال كبيسه، ( اسفند٢٩ دي تا ١١به تاريخ شمسي بين ) الف .٧
  .شود  اضافه مي٦٢١ دي عدد ١٠به تاريخ شمسي بين اول فروردين تا ) ب .٨
  .شود  كسر مي٦٢٢ مارس عدد ٢٠از تاريخ ميالدي بين اول ژانويه تا )  ج .٩

  .شود  اضافه مي٦٢١ دسامبر ٣١ مارس تا ٢١از تاريخ ميالدي بين ) د .١٠
شود، اگر مدخل نداشته باشند، بالفاصله پس از نام آنها داخل پرانتز   از آنها ياد مي زمان حيات كساني كه در مقاله-١٧
  .آيد مي

  



٥٢ 
 

  

ه)۴-ب و و  ودار،  دول،    وه  
  شيوه تنظيم جدول، نمودار، تصوير و نقشه 

 .هاي جدول نبايد فضاي اضافي و غيرضروري داشته باشند خانه .١
 .دحروف و ارقام جدول يكدست باشن .٢
 .گيرد شماره و عنوان جدول باالي بدنه در وسط قرار مي .٣
 .فعل است عنوان جدول، عبارت بي .٤
 .شود شود و در هر خانه تكرار نمي در خانه جدولي درج مي(%) درصد يا نشانه آن  .٥
 بايد ١٠يا به تواني از » به ميليون«، »به هزار«كه اعداد يك ستون تعداد زيادي صفر داشته باشند با قيد  درصورتي .٦

 .درج شود
 .بايد زير هم قرار گيرند...) يكان، دهگان، صدگان، (مراتب ارقام  .٧
 .گيرد عدد تُك در جدول، ريزتر و داخل پرانتز قرار مي .٨
شود و پايين جدول  هرگاه دنباله جدول به صفحه بعد برده شود، شماره و عنوان ستون در صفحه بعد تكرار مي .٩

 .شود تمام بسته نمي نيمه
 .گيرد هاي جدول در مقاله فقط با شماره آن صورت مي  به خانهارجاع .١٠
 .شود ةاي جدول، هرخانه با شماره و رديف مشخص مي در ارجاع به خانه .١١
 .شود كه در متن مقاله به آن ارجاع داده شود گذاري تصوير فقط هنگامي انجام مي شماره .١٢
 .گيرد شماره و نام تصوير يا توضيح آن در پايين و وسط قرارمي .١٣
 .شود توضيحات نمودارها، خالثه و با عالئم سجاوندي ذكر مي .١٤
 .نمودار و شكلي كه در متن مقاله توضيح دارد نبايد در زير آنها تكرار شود .١٥
 .نمودار و تصوير بايستي نزديك به متن مقاله قرار گيرند .١٦
  .شرح تصاوير روي كاغذ، جداگانه نوشته شده و به آنها الصاق مي شود .١٧
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طکات و)۵-ب ی غ گار ی و     ی زبا
  

 .خودداري كنيد» باشد مي«از به كار بردن    •
 .خودداري كنيد» كردن«به معني » نمودن«  از به كار بردن  •
ايـن  «: غلـط .(و مانند آنها خودداري كنيـد     » از سوي «يا  » به وسيله «،  »توسط«  از به كار بردن ساخت مجهول همراه با          •

 )».زار شدبرنامه توسط باله بالشويي برگ
فيلم ديوانه از قفس پريد را      : پس از فعل خودداري كنيد؛ مگر در مواردي كه مفعول ختم به فعل شود             » را«  از گذاشتن    •

 .ساخت
به جاي تعبيراتي چـون بـه طـور معمـول، بـه طـور               . براي ساختن قيد خودداري كنيد    » به طور «  تاحد ممكن از آوردن    •

را بـه   ) مـستقيماً / به دقت، تقريباً، مستقيم   / معموالً، دقيقاً   (هاي پسنديده آنها     برابر  دقيق، به طور تقريب، به طور مستقيم،      
 .كار ببريد

در كار نيست، خودداري كنيد و به جاي ن از تعبيراتي           » عنواني«هنگامي كه   » به عنوان «  تا حد ممكن از به كار بردن         •
بنـدي را عـوض كنيـد تـا       استفاده كنيد؛ يا اينكـه جملـه      چون به منزله، همچون، در حكم، در مقام،  در نقش، در كسوت            

 .نباشد» به عنوان«نيازي به 
علـت سـبب و     .( به سبب، بر اثـر خـودداري كنيـد        / سبب/ به علت / به جاي علت    » به دليل «و  » دليل«  از به كار بردن      •

آمدن باران خيس بـودن كـف       » دليل«آمدن باران تراكم ابرهاست؛ اما      » علت«: نشانه چيزي » دليل«منشأ چيزي است و     
 .)هاست خيابان

خـودداري  » در خـصوص    در مـورد، در زمينـه،       درباره،«در معني   » در ارتباط با  «و  » در رابطه با  « از به كار بردن تعبيرات       •
 .  كنيد
 .خودداري كنيد» توجه كردن«به جاي » موردتوجه قرار دادن«هايي چون  تا حد ممكن از درازنويسي •
را فقط در معني اصلي خـود       » تمام«خودداري كنيد و    » همگي«و  » همه«در معني   » تمامي«و  » تمام« از به كار بردن      •
 .به كار ببريد) كامل، بسيار، كافي(
يگانه، بدون همنشين، بـه     (را فقط در معني اصلي خود     » تنها«خودداري كنيد و    » فقط«در معني   » تنها«از به كار بردن      •

 .به كار ببريد) تنهايي
 .بنويسيد) كاله(را، به همين صورت، بدون گذاشتن عالمت مد» افريقا«و » امريكا« •

  

  در فهرست زير، تعدادي از غلطهاي نگارشي و زباني و صورت صحيح آنها آمده است
  صحيح  غلط
  ها آزمايش  آزمايشات
  آنچه  آنچه كه

  اثرها، آثار  اثرات
  عرضه، تحويل، تقديم  ارائه

  استفاده كردن  استفاده بردن
  استمداد كردن  تمداد طلبيدناس

  افريقا  آفريقا
  قشرها  اقشار
  كم الاقل، دست  اقالً

  بيشتر  اكثراً
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  صحيح  غلط
  بازرسان  بازرسين
  در آخر، سرانجام، عاقبت  باالخره

  با وجود اين، با اين حال  با اين وجود
  بنيادگذار  گذار بنيان

  نهادن، اهميت دادن، ارج گذاشتن، مهم شمردن ارزش  بهادادن
  به سببِ، به علت، از بهرِ، در نتيجه، بر اثرِ  خاطرِبه 
  توجه اعتنا، بي بي  تفاوت بي

  سؤال كردن، پرسيدن  سؤال پرسيدن 
  سهلِ ممتنع  سهل و ممتنع

  ها گرايش  گرايشات
  ها گزارش  گزارشات
  مشكل  مشگل
  موقت  موقتي

  است  باشد مي
  دهنده، مبين نشان  نشانگر
  ها نظرها، نظريه  نظرات
  نظرگاه، ديدگاه  نظر نقطه

  ها نگارش  نگارشات
  كردن  نمودن

  منبع 

  .١٣٨٤ ارديبهشت ٣نشريه شماره . بنياد دانشنامه بزرگ فارسي). ١٣٨٤(المعارف  نامه بنياد در نگارش دايره شيوه
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ی ارجاع وه)ت ج وی د  A.P.A اساس ال
 

: صاحب اثر، سال انتشار نام خانوادگي( قل مطلب، ارجاع در داخل پرانتز به صورت پس از ن ارجاع به منابع ديگر در درون متن. ١
  ) ١٣٨٨ :٥٣سلسبيلي، :(مثال.  آورده شود)شماره صفحه

) براي منابع فارسي(» و همكاران«درخصوص منابعي كه بيش از دو نويسنده دارد فقط نام نويسنده اول به همراه كلمه  :١تبصره 
  . آورده شود) راي منابع التينب(“ et al”يا حروف 

   : و به شيوه زير خواهد بوديسندگاننو ارجاع در نوشتن منابع پايان مقاله به ترتيب الفبايي نام خانوادگي. ٢
نام : محل انتشار). در صورت لزوم(ونام خانوادگي مترجم  نام. عنوان كتاب) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام :  كتاب)الف
   .ناشر

) براي منابع فارسي(» و همكاران«درخصوص منابعي كه بيش از دو نويسنده دارد فقط نام نويسنده اول به همراه كلمه : ١تبصره 
  . آورده شود) براي منابع التين(”et al“يا حروف

 قديم به جديد است  چنانچه از نويسنده چندين منبع مورد استفاده قرار گرفته، ترتيب درج آنها برحسب سال انتشار از:٢تبصره 
در جلو سال انتشار، آنها را از يكديگر ... , a, b, cتوان با نوشتن حروف  اي چندين منبع همسال موجود باشد مي و اگر از نويسنده

در صورتي كه مقاالت منفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شود ابتدا مقاالت منفرد و سپس مقاالت مشترك به . متمايز كرد
نام  در مورد مراجعي كه نويسنده آن مشخص نيست به جاي نام نگارنده كلمه بي. شوند وف الفباي نگارندگان مرتب ميترتيب حر

  .گردد درج مي) براي منابع التين (Anonymousيا ) براي منابع فارسي(
سال يا . نام مجله). در صورت لزوم (ونام خانوادگي مترجم نام". عنوان مقاله) "سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام :  مقاله)ب

  . صفحات مقاله مورد ارجاع دوره، شماره مجله، شماره
در صورت (نام و نام خانوادگي مترجم . عنوان مقاله) سال انتشار(نام خانوادگي نويسنده، نام: اي از يك كتابارجاع به مقاله) ج

   .مقاله مورد ارجاع شماره صفحات. نام ناشر:  محل نشر.عنوان مجموعه. نام ونام خانوادگي ويراستار مجموعه). لزوم
     URLتاريخ دقيق بازديد،آدرس  نام و نام خانوادگي نويسنده، نام وب سايت،:  ارجاع به منابع اينترنتي)د

  .باشدميهم براي منابع التين قابل استفاده  منابع فارسي و  برشماري شده در باال، هم برايدهي ارجاع  كليه موارد:٣ تبصره
  : به شرح زير استAPA نويسي به شيوه نامه كتابمهمترين نکات 

  :با يک نويسنده: کتاب
  .نشر ارسباران: تهران. نظريه ها، مفاهيم و کاربردها: روان شناسي اجتماعي). ١٣٧٥(کريمي، يوسف  –
  .نشر ارسباران: تهران). زدهمچاپ يا(نظريه ها، مفاهيم و کاربردها : روان شناسي اجتماعي). ١٣٨٢( کريمي، يوسف –
  .نشر ارسباران: تهران). چاپ يازدهم(ربردها نظريه ها، مفاهيم و کا: روان شناسي اجتماعي). ١٣٨٢. ( کريمي، ي–
  .انتشارات پژوهشگاه علوم و معارف اسالمي: قم). ١٣٨٦(محمد هادي شهاب : ترجمه. عقل و دل). بي تا( وين رايت، ويليام –

  :يسندهبا دو نو: کتاب
: تهران). ١٣٧٧(علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي : هترجم. روش تحقيق کيفي). ١٩٩٥. ( مارشال، کاترين و راسمن، گرچن ب–

  .انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي
 :تهران). ١٣٧٧(علي پارسائيان و سيد محمد اعرابي : هترجم. روش تحقيق کيفي). ١٩٩٥. (ب. و راسمن، گ.  مارشال، ک–

  .فرهنگي هاي انتشارات دفتر پژوهش
  :با سه نويسنده: کتاب

  .انتشارات آگه: تهران. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري). ١٣٧٦(، الهه  سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي–
  .انتشارات آگه: تهران. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري). ١٣٧٦( سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه –
  . آگهانتشارات: تهران. روش هاي تحقيق در علوم رفتاري). ١٣٧٦. (و حجازي، ا. ، بازرگان، ع. سرمد، ز–

  منبع با بيش از شش نويسنده: نکته
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  اضافه مي شود؛» و همکاران« منابعي که بيش از شش نويسنده دارند بعد از ششمين نويسنده –
 متن را طوالني مي کند لذا ذکر نام سه نويسنده ي اول کافي است و  بعضي صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نويسنده–

  .نوشته شود» و همکاران«بعد از آن بايد 
 در متون فارسي کمتر منبعي مي توان پيدا کرد که بيش از سه نويسنده داشته باشد، ولي در متون انگليسي منابع با بيش از –

  .ور مکرر مشاهده مي شودبه ط) به ويژه در مقاله هاي علمي(سه نويسنده 
  مجله: مقاله

بررسي ميزان مردودي وقبولي با رتبه تولد در دانش آموزان ). ١٣٧٢(محمد و سليماني، بهرام  اسدالهي، قربانعلي؛ يعقوبي، –
  .٣٢-٢٦، ص ٢و ١، شماره ٢پژوهش هاي روان شناختي، دوره . ١٣٦٦-٦٧مقطع ابتدايي شهر اصفهان در سال تحصيلي 

  موعه مقاالت همايش هامج: مقاله
در مجموعه مقاالت همايش تأملي بر دروه هاي دکتري . ه هاي دکتري برخطچالش هاي ايجاد برنام). ١٣٨٦( خامسان، احمد –

  .، دانشگاه پيام نور١٣٨٦مؤسسه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، تهران، ارديبهشت ). ٣٥-٢٤ص (ايران 
  هکتاب هاي ويراستاري شد: مقاله

سنده نگارش شده ولي مسئوليت کل کتاب به عهده  کتاب ويراستاري شده کتابي است که هر فصل آن توسط يک يا چند نوي–
  .است که مسئوليت تنظيم مطالب را بر عهده دارند) ران(ويراستا

-٩ص (ري دانش آموز، بهبود يادگي): ويراستار(در کريس راست . ده سال بهبود يادگيري دانش آموز). ٢٠٠٣( گيبس، گراهام –
  .انتشارات دانشگاه آکسفورد: بريتانيا). ٢٦

  )اينترنتي/ آنالين (برخط : مقاله
. ه ارائه شده به کنفرانس آموزش الکترونيکي ايرانمقال. چالش ها و ضرورت ها: دانشگاه هاي مجازي). بي تا( ديلمقاني، ميترا –

  ساير  : APAت منبع نويسي به شيوه ي مهم ترين نکا: از١٣٨٥ ارديبهشت ١٢بازيابي شده در 
  ١٣٨٨ فروردين ٣٠يکشنبه 

  پايان نامه ها و گزارش هاي پژوهشي: منابع چاپ نشده
پايان نامه کارشناسي ارشد روان . ه تحولي و سالمت روانيبررسي مقايسه اي ادراک خود در زمين). ١٣٧٤( خامسان، احمد –

  .شناسي تربيتي، دانشگاه تهران، چاپ نشده
کالت و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجويان بررسي مش). ١٣٨٠( خامسان، احمد؛ آيتي، محسن و تفضّلي مقدم، عباس –

  .گزارش طرح پژوهشي مصوب دانشگاه بيرجند. دانشگاه بيرجند
  منبع نويسي از يک نويسنده با بيش از يک اثر در يک سال

  .رشد: تهران. روان شناسي اجتماعي). الف١٣٨٧( کريمي، يوسف –
  .هآگ: تهران. روان شناسي شخصيت). ب١٣٨٧( کريمي، يوسف –

  منبع نويسي وقتي نويسنده شخص نيست
انتشارات سازمان ملي : تهران. جوانان، روابط خانوادگي و نسلي). ١٣٨٧( معاونت مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان –

  . جوانان
   نظرات٠ ٠٦:٠٧در 

   APA درون متن به شيوه مهم ترين نکات ارجاع
بيان کننده عقايد و ايده : انشاء يا نگارش نويسنده است:  در موقع نگارش متن بايد در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلب-

؛ نقل قول غير مستقيم از نويسنده ديگر است )رونويسي شده(هاي نويسنده متن است؛ نقل قول مستقيم از نويسنده ديگر است 
  ).مطلب نويسنده ديگري خوانده شده و با انشاء جديد بيان مي شود/ اقتباس سده (
تعدد نقل قول هاي مستقيم . ه متن بايد انشاء نويسنده باشدبايد دقت نمود عمد» تأليف« وقتي روي جلد متني نوشته مي شود –

  يا غير مستقيم نشان دهنده گردآوري مطلب است؛
يسنده معتبر به طور معمول نقل قول مستقيم براي بيان يک تعريف از يک نو: مود در نقل قول هاي مستقيم بايد بسيار دقت ن–

  .استفاده شود؛ نبايد تعدد نقل قول مستقيم در متن وجود داشته باشد



٥٧ 
 

  APAارجاع درون متن به شيوه 
  )١٣٨٧محمدي،  (–
  )١٣٨٧محمدي و احمدي،  (–
  )١٣٨٧محمدي، احمدي و محمودي، ( تا سه نويسنده –
  )١٣٨٧محمدي، احمدي، محمودي و همکاران، ( از سه نويسنده  بيش–
  )١٣٧٦، به نقل از منصور، ١٩٧٣(پياژه : نقل قول دست سوم –
  . قرار گيرد"داخل گيومه"در نقل قول مستقيم بايد شماره صفحه داده شود و متني که رونويسي شده  –
  .هاي غيرمستقيم گذاشتن گيومه الزامي نيست براي نقل قول –


