راهنماي تهية مقاله فارسی
سومين کنفرانس بين المللی توسعه پایدار و سالمت روانی-اجتماعی
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عنوان مقاله در یك یا دو سطر تك فاصله (قلم بی زر  18پررنگ)
نام و نام خانوادگی نویسنده اول( 12 B Zarپررنگ)
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(بدون ذکر عنوان دکتر یا مهندس) ،درجه علمي یا سمت کاري نویسنده ،محل کار یا تحصیل( 12 B Zarساده)
آدرس پست الكترونیكي نویسنده اول(تایمز نیورومن  11ایتالیک) email@an.ac.ir

نام و نام خانوادگی نویسنده دوم
(بدون ذکر عنوان دکتر یا مهندس) ،درجه علمي یا سمت کاري نویسنده ،محل کار یا تحصیل
آدرس پست الكترونیكي نویسنده دوم
email@an.ac.ir

نام و نام خانوادگی نویسنده سوم
(بدون ذکر عنوان دکتر یا مهندس) ،درجه علمي یا سمت کاري نویسنده ،محل کار یا تحصیل
آدرس پست الكترونیكي نویسنده سوم (تایمز نیورومن  11ایتالیک)
nevisande@an.ac.ir

نام تمام نویسندگان به صورت کامل و به صورت وسط چین ،مانند فرمت ذکر شده نوشته شود وحداکثر تعداد نویسندگان  5نفر
ميباشد

2

چكيده (14 B Zarپررنگ)
در متن چكیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداري شود و مستقیماً به مسئلة موورد ماالعوه ضورورت و اممیوت ،امودا

آن ،اسواس کوار،رو

تحقیق مورد استفاده و میزان موفقیت این ماالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود .چكیده مقاله با قلو  12 B Zarو بوه فاصوووووله
 2/5سانتیمتر از لبه طرفین کاغذ ،باکناره ماي ردیف شده نوشته شود .فاصله خاوط از یكدیگر یوک سوانتیمتر خوامود بوود .چكیوده بایسوتي بوه
ت نهایي گویاي ماالب مقاله باشد و از اشاره به مراجع در چكیده خودداري شود .چكیوده بایسوتي حوداکثر شوامل  250کلموه باشود12 B Zar(.
ساده)
 2 -----سار فاصله ( 12 B Zarساده) -----

واژههاي کليدي 12 B Zar(:پررنگ) حداقل  3و حداکثر  5واژه که با ویرگول ( )،از م جدا شده باشند (قل  12 B Zarساده).

- 1نويسنده مسئول (ترجيحا نويسنده مسؤول از اعضاي هيات علمي دانشگاهها باشد .نويسنده مسؤول لزوما نويسنده اول نميباشد که مسؤوليت ارتباط با دبيرخانه
مجله را بر عهده دارد و تمامي مسؤوليت علمي مقاله برعهده نويسنده مسؤول ميباشد).
 - 2مدرک ارائه مقاله در مجله با عنوان تمامي نويسندگان و به ترتيبي که در مقاله ذکر ميگردد؛ خواهد بود و تنها تحويل نويسنده مسؤول ميشود.
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اکتفا شود .تزم است در مورد رو مواي ابوداعي یوا مووارد

 -1مقدمه (13B Zarپرنگ و از آغاز صفحه دوم):
به منظور یكسانسازي مجموعه مقواتت ایون مجلوه و نیوز بوراي

خاص که براي اولین بار به کار گرفته ميشوند ،شرح کاملي
ارایه شود .ممچنین مشخصات فني و نامماي دقیوق علموي و
تجارتي مواد ،دستگاهما و ممچنین معیارماي موورد اسوتفاده

آنكه امكان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتري آنها جهت چاپ و
نشر و لوح فشرده فرام شوود ،تزم اسوت کوه مموة مقواتت بوا
طرحي یكسان و کامالً ممامنگ تهیه و تایپ شوند .این رامنموا
به نویسندگان مقاتت فارسي کمک ميکند تا مقالة خوود را بوا
طرح مورد قبوول مجلوه تهیوه نماینود .توجوه شوود کوه صوورت
ظامري این رامنموا و نگوار

آن منابوق بور دسوتورالعمل تهیوة

مقاتت مصوب آیین نامه مي باشد.
بوراي تایوپ مقالوه بوه فارسوي ،فقوط از نورم افوزار )(Word XP

استفاده شوود .موتن اصولي مقالوه بوه صوورت دو سوتوني بوا قلو
(فونت)12 B Zarساده تهیه و عنوان مموة بخو موا بوا قلو B
 Zarو اندازه 13پررنگ و عنوان زیربخ موا بوا قلو  B Zarو
اندازه  12پررنگ تایپ شود .عنوان مر بخو
یووک خووط خووالي فاصووله از انتهوواي مووتن بخ و

یوا زیوربخ  ،بوا
قبلووي تایووپ و

شمارهگذاري شود.
فاصووله ماالووب از راسووت ،چووپ ،بووات و پووایین  2.5سووانتیمتر
تنظی شود 12 B Zar(.ساده) در مقدمه شرح مفصل تري از
بیان مساله ،اممیت و ضرورت ،مساله تحقیوق ،مود  ،رو
تحقیق و توضیح دقیق از روند انجام تحقیق ارائه شود.

 -2مواد و روش ها

ذکر شود 12 B Zar(.ساده)
 -2-1فرمول ها و روابط
متن فرمول ما باید با اسوتفاده از  Equationایجواد شوده و بوه
صورت چپ چین در یوک یوا چنود سوار درن شووند .مموة
فرمولموا بوه ترتیوب از  1شومارهگوذاري شووند .شومارر مور
فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سوار فرموول قورار
گیرد 12 B Zar(. .ساده)

شرح جامعي از مواد ،رو ما ،مدل و طرح آزمایشوي موورد
استفاده ارائوه شوده ،درعوین حوال از بیوان کامول رو مواي

 -2-2نمودارها و جداول

متداول و شناختهشده خودداري و تنها به ذکر اصول و منابع
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جدولما و شكلما از جمله منحنويموا بایود داراي شوماره و
عنوان (توضیح) باشد ،که بصورت وسط چین ،در باتي

آن3

با قل  B Zarپررنگ و انودازه 11تایوپ و عنووان شوكل در

نمودارما و جداول به اندازهاي کوچک شود کوه بوه آسواني
قابل خواندن باشند .نقاط واقع درنمودارما با عالئو متوداول

مانند  + ،  ، ، ، ،نشوان داده شوود .رسو خاووط

زیر شكل و با قل  B Zarاندازه  11پررنگ نوشوته شووند و

شووارنجي در نمودارمووا تزم نیسووت و بهتوور اسووت جووداول

به ترتیب از  1شماره گذاري شوند .تزم است که در متن به

طوتني را در پیوست ارائه گردد.

جوودول ارجوواد داده شووود .تمووام شوومارهموواي شووكلمووا و
جدول مادر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخول جوداول و
اشوكال حوداقل  Times New Roman 8و یواB Zar 10
باشد .بهتر است جدولما ،شكلما و منحنيما در داخل موتن
و پس از جایي کوه بوه آنهوا ارجواد مويشوود ،قورار گیرنود.
ممةاعداد در جدول ما باید به صورت فارسي و وسوط چوین
تایپ شوند .مر جدول ،شكل و منحني ،با یوک سوار خوالي
فاصله از متن ماقبل و مابعود آن قورار داده شوود .دقوت شوود
تمام شكلما باید خوانا بوده و به صورت In line with text

در متن آورده شود .در جداول از خاووط عموودي اسوتفاده
نشود .منبعي که جدول از آن استخران شده ،بایود در پوایین
جدول ذکر شود.

شكل( .)8منحنی متوسط ماليات بر ارزش خانه در ایاالت

جدول ( .)1مشخصات کمی ارزیابی اثرات زیستمحيطی

متحده آمریكا2005-2000 ،

 -3نتایج و بحث

ادامه طرح فعلی

طرح جایگزین

تعداد اثر(پیامد)

27

32

در این قسمت علل و روابط بین آنها در ایجاد نتایج حاصول

تعداد اثر (پیامد) مثبت

8

23

با استفاده از منابع علمي دیگور موورد بحور قورار مويگیورد.

تعداد اثر (پیامد) منفي

19

9

نتایج پژوم

به صورت نوشتار ،شكل(موا) ،نموودا ر(موا) و

جدول(ما) ،ارایه و شماره و عنوان جدول(ما) و شكل(ما) به
ترتیب در بات و پایین آنها به مر دو زبان فارسوي و انگلیسوي
نوشته شود .کلیه مندرجات جدول به انگلیسي نوشته شوده و

 ) 3نام جداول در بات و نمودارما با عنوان شكل ،و تصاویرما و عكسما با
عنوان تصویر در پایین آن ذکر شود.

از چپ به راست تنظی ميگردند .نتایج بررسيمواي آمواري
باید بوه یكوي از رو مواي علموي در جودول(موا) مگور در
4

مواردي که ذکر ارقام خام بدلیل ارایه شده ضوروري باشود.

فهرست منابع به ترتیب حرو

مرجوا در مووتن مقالوه بووه جودول ،شووكل یوا نموووداري اشوواره

سووپس منووابع خووارجي تنظووی شووود .درصووورتي کووه از یووک

مربوطوه نشوان داده شوود.

نویسنده چندین منبع مورد استفاده قرارگرفتوه باشود ،ترتیوب

نویسنده مي تواند پیشنهادماي تزم براي انجام پژوم مواي

درن آنها بر حسب سال انتشار از قودی بوه جدیود باشود .در

آینده در زمینه مربوطه را ارایه کند.

صورتي که از یک نویسونده چنودین منبوع مو سوال موجوود

مي شود ،پوس از پایوان پواراگرا

باشد ،اضافه کردن حرو

 -4نتيجهگيري

الف ،ب و  ...به سال انتشار (براي

منابع فارسي) و  ... ، b ، aبه سال انتشار (براي منابع خارجي)

نتیجهگیري شامل دستاوردماي پژومشي ممین مقاله ميباشد
و به میچوجه نباید تكرار ماالب مندرن در متن مقاله باشود.
سعي شود نتیجهگیري در حد یک یا دو پارگرا

جمعبندي

شده و از بكاربردن شكل و جدول در این قسمت خودداري
شود.

با رعایت ترتیوب حورو

الفبواي نویسوندگان بعودي مرتوب
از

ميگردند .در صوورتي کوه مقالوهمواي منفورد و مشوتر

نویسنده ارایه شود ،ابتدا مقالهمواي منفورد سوپس مقالوهمواي
با رعایت ترتیب حرو

مشتر

الفباي نویسوندگان بعودي

آورده ميشوند .چنانچه مقالوهاي دردسوت چواپ باشود ،بوه
جاي ذکر جلد و شماره مجله عبارت (در دست چاپ) براي
منابع فارسي و ) (in pressبراي منابع انگلیسي ،درن شود.

 -5تشكرو قدردانی
حداکثر در  4سار از اشخاص و افورادي کوه در رامنموایي یوا
انجام پژوم

الفبا و ابتدا براي منابع فارسي

ممكاري نموده و یا در تأمین بودجوه ،امكانوات

و لوازم کار نق

موثري داشته اند ،سپاسگزاري شود.

رو

ارجوواد دمووي درون متنووي و کتووابشووناختي در نظووام

نویسنده-تاریخ (شیوه نامه ایران ،نوشوتة آقایوان علیدوسوتي،
کشاورز ،ابویي و خوان محمودي) مويباشود کوه در انتهواي
آییننامه نگار

مقاتت به آن اشاره شده است.

 -6پيوستها
در صورت داشتن بی

از یک پیوست در مقاله ،با عدد ،آنهوا را

به ترتیب بعد از بخ

تشكر و قدرداني و قبل از مراجع بیاورید.

نحوووه نوشووتن معووادتت ماووابق بخو

 4اسووت و بووراي شووماره

گذاري آنها ترکیبي از حرو ابجود و عودد معور پیوسوت و

 -8چكيده انگليسی
ترجمه کامل و دقیقي از چكیوده فارسوي بوا فونوت
Roman

Times New

و انووودازه  9بوووه مموووراه واژه مووواي کلیووودي

(Key

) Wordsدر حداکثر  7کلمه ارایه شود.

ترتیب ارائه آنها در آن پیوست ،استفاده کنید مانند (الوف )1-و
(الف )2-که معر شماره معادتت الف ميباشد.

-7منابع مورد استفاده

 -9ترتيب قسمتهاي مختلف یك مقاله
شامل چكیده ،مقدمه ،بدنه اصلي (تجزیه  -تحلیل و مقایسوه
علمي) ،نتیجوه گیوري (وارایوه رامكارمواي آتوي) ،تشوكر و
5

قدرداني (اختیواري) ،پیوسوتموا ،منوابع و چكیوده انگلیسوي

 -5در صووورت نبووودن معووادل فراگیوور فارسووي بووراي واژه

مورد استفاده ميباشد.

خووارجي ،آن را بووه زبووان فارسووي نوشووته و اصوول واژه را در

ماالب مندرن در بدنه اصلي مقالوه بسوته بوه سولیقه نویسونده

قسمت پیوستما به زبان اصلي بنویسید.

متفاوت مي باشد ولیكن باید بر حسب موضوود بوه صوورت
زیر طبقه بندي شود.
 -1عنوان قسمت

 -10روش ارسال مقاله
تزم است مر مقاله جهوت بررسوي و داوري از طریوق وب-

 -1-1عنوان زیر بخ

سووووووووووووایت ممووووووووووووای

 -1-1-1اجزاي زیر بخ

بووووووووووووه نشوووووووووووواني

 http://sdph1.daneshpajoohan.ac.irارسال و نیز
سوووووووتاتت احتموووووووالي خوووووووود را بوووووووه نشووووووواني

 -10نكات نگارشی مقاله هاي فارسی

 sduc@daneshpajoohan.ac.irارسال نماييد.

 -1کلیه قسمت ماي مقالوه (بوا رعایوت ترتیوب قسومتمواي
مختلووف آن) بوور روي کاغووذ سووفید بوودون آرم بووه ابعوواد
 21*29/7سانتي متر(کاغذ  (A4توسط نرم افزار

MS-Word

 XPبه صورت دو ستوني تایپ شود.
 -2تعداد صفحات مقاله حداکثر  12صفحه (بوا درن شوماره
صفحه) ،فاصله بین خاوط  1سانتي متر(یک خوط در میوان)
وحاشیه صفحات از مر طر

2/5سانتي مترباشد.

 -3جهت تایپ متن مقاله و عنوان قسمتماي مقاله به ترتیب
از قل (فونوت)  B Zarنواز

و ضوخی انودازه (سوایز) 12

استفاده شود.
 -4تزم است توجه ویژهاي بوه رسوا بوودن جموالت از نظور
دسووتور زبووان فارسووي داشووته و از بكووار بووردن واژه مووا و
اصاالحات خارجي (شوامل نوام مكوان ،اشوخاص ،ترکیوب
شیمیایي ،عالی اختصاري واریته ما و  )...بجز اسامي علموي
گونه ما که به صورت موورب ) (Italicنوشوته موي شووند،
خودداري شود.
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مدرک

ارجاع درون متنی

کتااااب باااا یاااك
نویسنده
کتااااب باااا یاااك
نویسنده

(فرشاد )40 ،1364
)(Gasper 1999

کتاااااب بااااا دو
نویسنده

(دیاني و داورپناه ،1381
)56

کتاااااب بااااا دو
نویسنده

(Unwin and Galway
)1984

کتااااب باااا ساااه
نویسنده
کتااااب باااا ساااه
نویسنده
کتاااب بااا بااي
سه نویسنده

از

کتاااب بااا بااي
سه نویسنده

از

کتاااب بااا متاارجم،
ویراسااااتار ،یااااا
گردآورنده

(صارمي ،رفیعي ،و اماني
)1372،78
(Merk, Fogg and
)Snowe 1987

(اکبري و دیگران ،1372
)77
)(Sechzer et al. 1996

Gasper, Frank X. 1999. Leaving Tico. Hanover, NH: Univ. press of England.

دیاني ،محمدحسین ،و محمدرضا داورپناه .1381 .مفامی و روشهاي بازیابي اطالعات در نظامهاي کتابخانوه
ي رایانه اي ایران .مشهد :دانشگاه فردوسي ،متسسه چاپ و انتشارات.
Unwin, Liam p., and Joseph Galway. 1984. Calm in Ireland. Boston: Strong Hope Press.

صارمي ،کتایون ،عباس رفیعي فراماني ،و فریدون امواني .1372 .مووزه مواي ایوران .تهوران :سوازمان میورا
فرمنگي کشور.
Merk, Jane S., Ida J. Fogg, and Charies A. Snowe 1987.
Astrology for the beginning meteorohogist. Chicago: Dark Weather and Clere.

اکبري ،محمدتقي ،احمد رضوواني ،محمودتقي منشوي طوسوي ،حسون سولااني فور ،و احمود نموایي.1372 .
فرمنگ و اصواالحات علووم و تمودن اسوالمي :انگلیسوي -فارسوي .مشوهد :بنیواد پژومشوهاي آسوتان قودس
رضوي.
Sechzer, J. A., S. M. Pfaffilin, F. L. Denmark, A. Griffin, and S. J. Blumenthal, eds. 1996. Women
and mental health Baltimore: Johns Hopkins. Press.

(بوسكالیا )90 ،1678
یا
(خوشدل )90 ،1379
)(Tzu 6th century BC

Tzu, Sun. 6th century BC. The art of war. Translated by Samuel B. Grifith. 1963. London: Oxford
Univ. Press.

کتاااب بااا متاارجم،
ویراسااااتار ،یااااا
گردآورنده
کتابی باا نویسانده
سازمانی

(سازمان مدیریت و
برنامه ریزي کشور .دفتر
امور فني و تدوین
معیارما )34 ،1380

فصااالی از یاااك
کتاب

فرشاد ،مهدي .1364 .ساختمانهاي پوسته اي .شیراز :دانشگاه شیراز.

بوسكالیا ،لئو .1978 .آدمیت .ترجمه گیتي خوشدل .1379 .تهران :نشر گفتار.
یا
خوشدل ،گیتي ،مترج  .1379 .آدمیت .نوشته لئو بوسكالیا .1978 .تهران :نشر گفتار.

).(Grifith 1963

کتابی باا نویسانده
سازمانی

مأخذشناسی

یا

(British Standards
)Institute 1985

(نوروزي چاکلي ،1384
)140

یا

Grifith, Samuel B, trans. 1963. The art of war. By Sun Tzu. 6th century BC. London: Oxford
Univ. Press

سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور .دفتر امور فني و تدوین معیارما .1380 .ضووابط طراحوي فضواي سوبز
شهري .تهران :سازمان مودیریت و برناموه ریوزي کشوور ،معاونوت اموور پشوتیباني ،مرکوز مودار علموي و
انتشارات.
British Standards Institute. 1985. Specification for abbreviation of title words and title of
publication. Linford woods, Militon Keynes, UK.: British Standards Institute.

نوروزي چاکلي ،عبدالرضوا .1384 .جامعوه اطالعواتي و جهواني شودن .در مجموعوه مقالوه ¬موا ممایشوهاي
انجمن کتابداري و اطالد رساني ایران ،ویراستار محسن حاجي زین العابودیني .153-121 ،تهوران :کتابخانوه
ملي جمهوري اسالمي ایران.
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Phibbs, Brendan. 1987. Herrlisheim: Diary of a battle. In the other side of time: A combat
surgeon in world war II, 117-63. Boston: Little, Brown.

علمي

 مرکز اطالعات و مدار: تهران. ویراسته علي حسین قاسمي. نشر الكترونیكي.1382 . محمود،بابایي
 ممچنین دسترسي در.ایران

(Phibbs 1987)

فصااالی از یاااك
کتاب

)1382 (بابایي
کتاب الكترونيك

http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm

.)1385/5/9 (دسترسي در

Sirosh, J,. Miikkulainen, and J. A. Bednar. 1996. Self organization of orientation maps, lateral
connections, and dynamic receptive fields in the primary visual cortex. In Lateral interactions
in the cortex: Structure and function, ed. J. Sirosh, R. Miillulainen, and Y. Choe. Austin,
TX:UTCS Neural Networks Research Group.
http://www.cs.utexas.edu/users/nn/web-pubs/htmbook96/
(accessed August 27,2001)

(Sirosh and Bednar
1996)

یا

Kurland and Lerner
1987)

یا

کتاب الكترونيك

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The founders constitution. Chicago: Univ of
Chicago Press. Also available online at http://press-pubs.uchicago.edu/ founders as a CDROM(accessed August 27,2001).(

 مجلوه.آمووزان

 مدیریت مشارکتي معلمان و ارتباط آن با رفتار جامعه مدني دان.1383 . نازنین،بني اسدي
.65-96 :)2(34 روان شناسي و علوم تربیتي

)1383 (بني اسدي

Tweddle, Sally. 1998. Towards criteria for evaluating website.
British Journal of Educational Technology 29(3):267-270

(Tweddle 1998)

 مجله روان شناسي و علووم. چاله ما و چالشها: استناد در آثار علمي.1383 . و اعظ شامبداغي، عباس،حري
.65-96:)2(34 تربیتي

(حري و شامبداغي
)1383

Calabrese, E. J., and L. A. Baldwin. 1999. Reevaluation of the fundamental dose-respones
relationship. BioScience 49:752-32.

نام نویسندگان مانند کتاب با سه نویسنده
از سه نویسنده
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نام نویسندگان مانند کتاب با بی

(Calabrese and
Baldwin 1999)

مقالاااه باااا یاااك
نویسنده
مقالاااه باااا یاااك
نویسنده
مقالاااااه باااااا دو
نویسنده
مقالاااااه باااااا دو
نویسنده
مقاله با سه نویسنده
مقاله با بي از ساه
نویسنده

مقاله ترجمه شده

(ماترسكا )2004
یا
(سلیماني )1384

ماترسكا ،کاتارزینا ،2004 .کتابداران در عصر دان  .ترجمه محمدرضا سلیماني .1384 .علوم اطالد رسواني
 3(20و.87-98 :)4
یا
سلیماني ،محمدرضا ،مترج  .1384 .کتابداران در عصر دان  .نوشته کاتارزینا ماترسكا .2004 .علوم اطوالد
رساني 3(20و.87-98:)4

)(Author Date
Author. Date. Article title. Translated by So-and-So. Journal title….

مقاله ترجمه شده

مقاله کنفرانسها
مقاله کنفرانسها

(دالمن ،ایماني ،و
سپهري )1384
(Ferguson and Schaal
)1999

(گزني )1379
مقالااه نشااریههاااي
الكترونيك

دالمن ،اعظ ،حسین ایماني ،و حوریه سپهري .384.تاثیر  DEHPبر بلوغ آزمایشگامي ،از سر گیري میووز ،و
تكوین اووسایتهاي نابالغ مو  .پوستر ارائه شده در چهاردممین کنفرانس سراسري زیست شناسي ،گیالن.
Ferguson, Carolyn J., and Barbara A. Schaal. 1999. Phylogeography of Philox pilosa subsp.
Ozarkana. Posrer presented at the 16th International Botanical Congress, St. Louis.

گزني ،علي .1379 .طراحي سیستمهاي بازیابي اطالعات بهینه در نرم افزارماي کتابخانه اي و اطوالد رسواني.
علوم اطالد رساني  10( 2-1 . ،16دي).

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm

(دسترسي در .)1385/7/3
)(Hlatky et al. 2002

مقالااااه نشااااریات
الكترونيك

(عاصمي )1385
مجلاااااههااااااي
الكترونيك

Hlatky, M. A., D. Boothroyd, E. Vittinghoff, P. Sharp, and M. A. Whooley. 2002 Quality-of-life
and depressive symptoms in postmenopausal women after receiving hormone therapy:
Results from the heart and Estrongen/ progestin Replacement Study(HETS) trial. Journal of the
American Medical Association 287, no. 5(February 6).
http://jama.ama.assn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108.htm#aainfo(accessed January
7,2002).

عاصمي ،عاصفه .1385 .متادیتا در محویط آمووز
مدار علمي ایران .)1(6

الكترونیوک .مجلوه الكترونیوک پژومشوگاه اطالعوات و

http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs.

(دسترسي در .)1385/7/3

مجلاااااههااااااي
الكترونيك

()Royko 1992

روزنامههاي چاپی

(سلوکي )1385

Reaves, Jessica. 2001. A weighty issue: Ever-fatter kids. Interview with James Rosen. Time.
http://www.time.com/time/nation/article/0,8599,102443,00.html
(accessed January 7,2002).

سلوکي ،آذر .1385 .محمد(ص) از زبان علي(د) :ره آورد بعثت در نهج البالغه .ممشهري 30 ،مرداد.
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Royko, Mike. 1992. Next time, Dan, take aim at Arnold. Chicago Tribune, September 23.

. مهر9 ، ممشهري آنالین. آغاز تبدیل دالفنون به موزه.1385 . مرضیه،سبزعلیان

http://www.gamshahri.org/News/?id=5608

.)1385/7/11 (دسترسي در

Mitchell, Alison, and Frank Bruni. 2001. Scars still raw, Bush clashes with McCain. New York
Times, March 25,2001.
http://www.nytimes.com/2001/03/25/politics/25MCCA.html
(accessed January 2,2002).

 دانشوگاه، پایان نامه کارشناسوي ارشود. حدود و احكام آن در فقه امامیه، بررسي مهریه. 1380 . داود،فالحي
. ق
Schwarz, G. J. 2000. Multi-wavelength analyses of classical carbon-oxygen novae(outbursts,
binary stars). phD diss.,
Arizona State Univ.

.) مقدمه اي بر دیابت(مرض قند.1384 . زمرا،پازکي

http://www.bpums.com/bimariga/diabet/diabet.htm

(Royko 1992)

)1385 (سبزعلیان
(Mitchell and Bruni
2001)

)1380 (فالحي
(Schwarz 2000)

)1384 (پازکي

.)1385/7/18 (دسترسي در
Evanston Public Library Board of Trustees. 2000. Evanston public library strategic plan, 20002010: A decade of outreach. Evanston public Library.
http://www.epl.org/library/straregic-plan-00.html
(accessed July 18,2002).

. دوره ما و کارگامهاي آموزشي انجمن.1385 .انجمن روانشاسي ایران

http://www.iranpa.org/page.esp?T_pages=43

.)1385/7/3 (دسترسي در

Federation of American Scientists. 2000. Resolution comparison. Reading license plates and
headlines.
http://www.fas.org/irp/imint/resolve5.htm
(accessed July 18,2000).
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(Evanston Public
Library Board of
Trustees 2000)

(انجمن روانشانسي ایران
)1385
(Federation of
American Scientists
2000)

روزنامههاي چاپی
روزنامااااههاااااي
الكترونيك
روزنامااااه هاااااي
الكترونيك
پایاننامهها و رساله
ها
پایاااننامااههااا و
رسالهها
مدارک اینترنتی با
نویسنده مشخص
مدارک اینترنتی با
نویسنده مشخص
مدارک اینترنتی با
نویسنده نامشخص
مدارک اینترنتی با
نویسنده مشخص

