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 گفتارپیش

است.  یضروروعی وضماستان، شهر و روستا در سطح هر فرد، موضوع و منطقه درباره  یعلم یهاافتهی پایهبر ریاطالعات فراگامروزه 

حفظ دسترسی آسان به اطالعات،  یبرا یبلکه راه ست،یدر پژوهش ن یطلبو تنوع یمعنودستیابی به خوشنودی موضوع تنها برای  نیا

 ،از اطالعاتمند نظام ایگردآیهد شویمکوشش  ،رو ایناست. از  شرفتیتوسعه و پ یبرا یزیرو برنامه هاهاز تجرب یریگبهره ت،یهو

از اطالعات است  یاالمعارف( مجموعهرهیدایا نامه )دانشدر این راستا،  .ردیقرار گ زانیربرنامهمندان و عالقه اریو در اخت یآورگرد

سرزمین رو، از این است. یضرور اریبس ستانایک در هر موضوع، کشور و  شوجودو  دشویو منتشر م یگردآور یعلمبه شکل که 

های ارزشو  ،های محیطی سرزمینیتوانجغرافیای ویژه زیستی،  ارزشمند، یخیتار نهیشیپبا نیز  (کنونی استان گلستانگرگان و استرآباد )

)جرجان نامه گلستان دانشنگارش پیشنهاد خورشیدی  80در آغاز دهه ، پایه نیابر  نامه است.دانش ازمندین ،فرهنگی و اجتماعی دیرپا

 آغاز به کار کرد.گرگان در مؤسسه فرهنگی میرداماد  1384سال  نامه درمرکز دانش ومطرح  و استرآباد(

تر نویسندگان برای نگارش آسانبا هدف ویژه راهنمایی که است  نامه گلستان )جرجان و استرآباد(دانش نامهخوانید، شیوهآنچه می

نامه بهره از این شیوهگرامی امیدواریم پژوهشگران تدوین شده است. سازی شیوه نگارش برای این مرکز و نیز همسانهای خود مقاله

پیشرفت اطالعات برپایه نامه این شیوهانتقال دهند. نامه های پیشنهادی خود را به مرکز دانشنکتهبرای بهبود کیفیت کار، کافی ببرند و 

 وشته شده است.آغاز نروزشده آن در نسخه بهتاریخ  وشود روزآمد می پژوهشگران، های پیشنهادیعلمی و نکته

 انمه گلستان )جرجان و استرآباد(دانششورای راهبردی مرکز 

 

 

 

 

 



 1399ویراست آبان / انمه گلستان )جرجان و استرآباد(دانشنامه شیوه

 
 

 

4 

 کلیات-1

 )جرجان و استرآباد( نامه گلستانتعریف دانش-1-1

تاریخی، فرهنگی، ، طبیعی جغرافیایاطالعات  درباره هرگونه مرجع فراگیر و فشردهیک ، )جرجان و استرآباد( گلستان نامهدانش

  شود.استان گلستان کنونی( مربوط میست که به سرزمین گرگان )هامانند این ، اقتصادی، سیاسی واجتماعیادبی، 

 هدف-1-2

چه که شده و هر آناشارههای بخشدر در قالب موضوع )مدخل(  ،درستدقیق و عمومی، نامه، ارائه اطالعات هدف از نگارش دانش

 .است شودبررسی میمطالعه و ، در رابطه با استان گلستان

 مخاطبان-1-3

 شود.جامعه درباره هر موضوعی که با استان گلستان ارتباط داشته باشد، نوشته می گویی به نیازنامه برای پاسخدانش

 زبان-1-4

 .شودمیها ترجمه دیگر زباندر صورت امکان، به به زبان انگلیسی یا  هاهمقالچکیده  یافارسی است. شناسه  ،نامهدانشزبان 

 هامدخل و حجم دامنه-1-5

 و رویدادهای استان است. هاشامل همه موضوع گوناگونی موضوعستان و از نظر جغرافیایی، محدود به استان گلها از نظر دامنه مدخل

 (.1ند و اولویت هر مدخل بستگی دارد )جدول مست وهای معتبر نامه، به دانستنیهای دانشحجم مقاله

 هاو حجم مدخلرتبه -1جدول 

 حجم مقاله )واژگان( عنوان رتبه مدخل

 نامحدود ویژه 1

 1200تا  1000 اولویت نخست 2

 1000تا  800 اولویت دوم 3

 800تا  600 اولویت سوم 4

 600تا  400 اولویت چهارم 5
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 اصول ارزشی-1-6

همه اقوام،  آیین و اخالقی و فلسفی ،های علمیقانونی، مکتب هایحزب ها،دینهای همه به دیدگاه نهادن ارج برافزوننامه، دانشدر 

مطرح  یک موضوعدر  عقل و منطقبا رعایت  . آرای فکری گوناگونشودکوشش می ، ملی و دینی، فرهنگیاخالقیهای در حفظ ارزش

 .دکر پرهیزاز هرگونه تنش سیاسی، مذهبی و فرهنگی  طرفانه و مستند،با تحلیل بیباید و شود می

 هامقاله-2

 .امضاو  منابع، نوشت، پیبدنه، شناسه، مدخل عبارت است از: ساختار مقاله

 مدخل-2-1

 بر دو نوع است: اصلی و ارجاعی. ومدخل همان عنوان مقاله 

 شود:نوشته نمیشود. بنابراین زیر مدخل ارجاعی، مطلبی به عنوان مقاله های اصلی ارجاع داده میهر مدخل ارجاعی به یکی از مدخل

 تمیشه           هطمیشنمونه:  

  .وارونهاست: مستقیم و  گونهدو مدخل شکلی، از نظر 

 تپهتورنگمانند : خوانیمیسیم، مینومیبه همان ترتیب که را مدخل مستقیم 

 آلماگل/ تاالب مانندشود: خوانده میاولی شود. جزء دوم پیش از گذاشته می / عالمتها که بین آن دو جزء دارد وارونهمدخل 

 ذبیحی، مسیح مانند شود:ول گذاشته میگویر ،دو جزء بیناشخاص و مشاهیر،  وارونهدر مدخل 

 شدهجهان نما/ منطقه حفاظت: شود مانندارائه می نخستمدخل دارد،  بیشتری در زمینه و چارچوب آوازهبخشی از مدخل که 

 قرارزاده، بابا، سلطان، امیر، شاه، شاهزاده، مال، موالنا، شیخ، میرزا و استاد در جزء دوم مدخل آقا، امام، امام مانند هاییلقبها و نعنوا

 زادهبن زید/ امامیحیی مانندد. گیرنمی

 وشمگیر  مانند آیدمیها لقبفراد مشهورتر است، نخست که از نام ا هاییلقبدرباره 
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 اصول زیر مؤثر خواهد بود:ها، در تنظیم الفبایی مدخل

 «در حرف میم قرار خواهد گرفت المسالک و الممالک / مسالک و ممالک :مانندآید. مین آغاز واژگان عربیدر « الم»و « الف() 

 «رییس الذاکرین =رئیس الذاکرین  :مانند گردد:برابر محسوب می« یا»و حرف « همزه 

 «اهلل فهیمیرحمت         اهلل فهیمیرحمة مانند گردد:برابر محسوب میدر فارسی )ت( « تا»( با ةی تأنیث )«تا 

  آبسکون، انزانمانند  گیرد:قرار می« الف»پیش از حرف « آ»حرف 

 «جبّار = جبار؛ ارککلیف تکرار از اصل کلمه باشد مانند جز مواردی که دو حربه شودترتیب الفبا لحاظ نمیدر « تشدید 

 شناسه-2-2

 گرگان؛ شهر و مرکز استان گلستان کنونی :مانند .است عبارتی ساده و کوتاه در معرفی آسان و سریع مدخل به خوانندهشناسه 

( و به مکان، پدیده، شخص یا مانند آن شناسی، صنایع دستی، واستان است )مانند جغرافیا، زمین در مقاالتی که درباره موضوعات کلی

 .وجود ندارد شناسه اشاره نشده، موضوع خاصی

 بدنهقالب -2-3

ی هاشود. قالب کلی نگارش بدنه مقالهمدخل است، بدنه نامیده می اطالعات اساسی درباره نامه که در برگیرندهدانش بخش اصلی مقاله

 به شکل زیر خواهد بود: هابرای انواع مدخل گوناگون

 افراد-2-3-1

و  هستتولد و درگذشت )اگر در منابع، چند تاریخ تولد یا درگذشت  جایزمان )روز، ماه و سال( و ؛ نام، شهرت نام خانوادگی،

آورده و برای بررسی بیشتر، خواننده به منابع معتبر که معتبرتر است، آنهمچنین چند مکان به عنوان محل تولد یا وفات آمده باشد، 

؛ هاپیشینه علمی، اجتماعی، سیاسی، افکار و اندیشه؛ تحصیالت و استادان؛ ن(نامه )خانداپدر و مادر، نسب(؛ شودارجاع داده می
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گذاری روز موارد متفرقه مانند نام؛ مشهور مهم شاگردان؛ های گوناگون()در بخش آثار؛ (هاو مانند اینها )اجتماعی، علمی مسئولیت

 همانند آن.ملی یا یک نماد ملی به نام فرد و 

 ها، بناها و اشیاء تاریخیبافتها، محوطه -2-3-2

 بناهای تاریخی-

توصیف ظاهری از نظر موقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، ابعاد و مساحت، وزن )اشیا(، شماره ثبت در فهرست آثار ملی و 

و گذار، کارفرما، سازندگان، ادوار رونق و افول، ویرانی، کاوش، مرمت و بازسازی شامل بنیانپیشینه تاریخی ؛ همانند آنجهانی و 

های مرمتی های حاصل از پژوهش؛ دادههاو مانند اینهای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی های ساخت و کاربری؛ ارزش؛ ویژگیهامانند این

 .همانند آننقشه و طرح، پالن، تصویر، مدارک فنی مانند است؛ ارائه  شناسی و مسایلی که در این منطقه انجام شدهو باستان

 های تاریخیو بافت هامحوطه-

؛ ثبت در فهرست آثار ملی یا جهانی و شماره همانند آنموقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، ابعاد، مساحت، حوزه فرهنگی و 

گذار، ادوار رونق و افول، ویرانی و مانند آن؛  رویدادهای شامل بنیانپیشینه تاریخی ها؛ گذاری آنهای محلی و ملی و علت نامآن؛ نام

های تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، های ساختاری و کارکردی؛ ارزشها؛ ویژگیمهم فرهنگی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و مانند این

شناسی که در این منطقه انجام شده است. ارائه مرمتی و باستانهای های حاصل از پژوهشفرد و مانند آن؛ دادههای منحصربهویژگی

 .همانند آننقشه و طرح، پالن، تصویر، مدارک فنی مانند 

 های تاریخیاشیاء یا مجموعه-

فیزیکی شامل ابعاد، وزن، جنس، رنگ، طرح، نقش و مانند آن؛  ویژگینام کامل )فارسی، علمی، محلی(؛ محل کشف؛ حوزه فرهنگی؛ 

های های ساختاری و کارکردی؛ ارزش؛ ثبت در فهرست آثار ملی یا جهانی و شماره آن؛ تکنیک ساخت، ویژگیهمانند آنقدمت و 

 .همانند آن. ارائه تصویر، طرح و همانند آنفرد و های منحصربهتاریخی، فرهنگی، اجتماعی، ویژگی
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 هاها و گروهها، انجمنسازمان-2-3-3

ها، برنامه؛ مسئوالن و رؤسا؛ اریگزگذاران، ضرورت وجودی، علت نامانسال تأسیس و انحالل، بنیشامل تاریخچه ؛ نام کامل و رسمی

 .همانند آنها، انتشارات و فعالیت

 آثار مكتوب-2-3-4

 هاو نشریه هامجله-

علمی فرهنگی، سیاسی  )خبری، (، روشنامه، روزنامهنامه، هفتهاهنامه، منامه، فصلترجمه، نوع نشریه )گاهنام کامل؛ زبان اصلی و یا 

وسفید(، نخستین چاپ، ظاهری نسخه )قطع، مجلد یا غیرمجلد، رنگی، سیاه ویژگینشر، ناشر، تاریخ انتشار،  جای(، اجتماعی و مانند این

در دوره  تغییر؛ همانند آنامتیاز، مدیرمسوول و سردبیر؛ ویژگی نخستین شماره شامل سردبیر، هیأت تحریریه، قیمت، قطع و صاحب

علمی، ها، اهمیت، تأثیرگذاری ؛ ویژگیهامانند اینو امتیاز و سردبیر، رویه ظاهری، صاحب ویژگییا ادوار انتشار شامل تغییر نام، 

 آن.مانند هاجتماعی، سیاسی و 

 کتاب خطی-

و مانند نام اصلی کتاب، نام مشهور، موضوع، زبان کتاب، نام پدیدآور اصلی )نویسنده، سراینده، گردآورنده، شارح، محشی، مترجم 

انتشار، تعداد  نخستین نشر )نام ناشر، محل نشر، سال ویژگی(، هامانند اینو (، نام پدیدآور فرعی )مصحح، مترجم، گردآورنده هااین

مصحح یا مترجمی دیگر اقدام به تصحیح و ترجمه کتاب اگر های بعدی )نام ناشر و سال انتشار، (؛ معرفی چاپهاچاپ، و مانند این

خود دارد؛ توضیح و معرفی پدیدآور  ردههای همبه کتاب نسبت به کتاکرده باشد(؛ ویژگی و اهمیت تأثیرگذاری؛ مطالب جدیدی ک

 اصلی به صورت کوتاه و ارجاع خواننده به مدخلی به نام پدید آور، برای کسب اطالعات بیشتر؛ در صورتی که کتاب شرح یا حاشیه

شده باشد، معتبرترین آن ارائه شود؛ در صورتی که کتاب تاکنون چاپ ن ی کوتاه از کتاب اصلی و نویسندهیا ترجمه باشد، معرف

 شماره دستیابی نسخه، معرفی شود. های موجود با ذکر محل نگهداری ونسخه
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 نسخه خطی-

ت شناسی شامل نفاو(؛ اطالعات نسخههاو مانند اینشناسی )نام کتاب، موضوع، زبان، نام نویسنده، سراینده، گردآورنده اطالعات کتاب

(، نقایص هاو مانند اینیاب بودن نسخه فرد یا کمهای ظاهری و تزئینی، منحصربههای تاریخی، ویژگینسخه )اصالت نسخه، ویژگی

(، نام کاتب، تاریخ کتابت، محل کتابت، نوع هاو مانند ایندیدگی، شسته شدن متن نسخه )افتادگی، پوسیدگی، اسیدی شدن، رطوبت

های مهم حاشیه فحه، تعداد برگ، قطع، نوع و جنس کاغذ، نوع و جنس جلد، رنگ مرکّب، یادداشتخط، تعداد سطر در هر ص

 .نسخه، مکان نگهداری، نهاد یا شخص نگهدارنده، ثبت در فهرست آثار ملی و شماره آن

 اسناد تاریخی-

ظاهری  ویژگیتاریخ کتابت، محل کتابت؛ نام اصلی، نام مشهور، نوع سند، زبان، موضوع، نام پدیدآور )شخص یا نهاد(، نام کاتب، 

شامل اندازه سند، نوع خط، تعداد سطور، اندازه قسمت مسطور، تزئینات؛ مُهرها؛ ظهریه سند؛ مکان نگهداری، نهاد یا شخص نگهدارند؛، 

  هاو مانند اینهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی ها و ارزشثبت در فهرست آثار ملی و شماره آن؛ ویژگی

 جانداران -2-3-5

)جایگاه جاندار های علمی و فرهنگی اهمیت و ارزش؛ زیستگاه؛ های ظاهریویژگی؛ تبارشناسی؛ های فارسی رایج، علمی و محلینام

 .هاو مانند اینثبت جهانی، ملی  کاربردهای علمی، دارویی و مانند آن؛در فرهنگ بومی منطقه(؛ 

 های طبیعیمكان -2-3-6

ملی یا جهانی و در فهرست آثار ثبت ؛ همانند آنموقعیت جغرافیایی، ارتفاع از سطح دریا، طول، عرض، ارتفاع، مساحت، حوزه و 

های طبیعی و منحصر ویژگی؛ هاو مانند اینشناسی شناسی، زمینتاریخچه دیرین؛ گذاری آن هاهای محلی و ملی و علت نامنام؛ شماره آن

 .هاو مانند اینهای طبیعی، علمی، تاریخی، فرهنگی، اجتماعی ارزش؛ به فرد
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 مراکز جمعیتی -2-3-7

 شهرستان-

و پیشینه تاریخی؛ وسعت، توپوگرافی و آب و هوا؛ وضعیت  شناسیریشهموقعیت و محدوده جغرافیایی، همسایگان و ذکر نام شهرستان؛ 

( و بررسی ترکیبی های بعدتا آخرین آمارگیری رسمی )و سال آغازاجتماعی؛ ساختار جمعیتی )اقوام و طوایف(؛ آمار جمعیت از 

فرهنگی و آموزشی؛  های فرهنگی؛ امکانات؛ دین و مذهب؛ زبان، لهجه، گویش؛ فرهنگ، آداب و رسوم؛ پیشینه فعالیتجمعیتی

وضعیت اقتصادی؛ کشاورزی؛ منابع آب؛ دامداری و دامپروری؛ صنعت؛ بازرگانی و خدمات؛ گردشگری و مراکز دیدنی؛ وقایع بسیار 

 .ها، و روستاهای تابعهها، دهستانمهم؛ بخش

 شهر-

وسعت، توپوگرافی و آب و هوا؛ وضعیت  و پیشینه تاریخی؛ شناسیریشهموقعیت و محدوده جغرافیایی، همسایگان و نام شهرستان؛ 

( سرشماری عمومی نفوس و مسکن ایرانتا آخرین آمارگیری رسمی ) آغازاجتماعی؛ ساختار جمعیتی )اقوام و طوایف(؛ آمار جمعیت از 

آموزشی؛ ؛ دین و مذهب؛ زبان، لهجه، گویش؛ فرهنگ، آداب و رسوم؛ پیشینه فرهنگی؛ امکانات فرهنگی و و بررسی ترکیبی جمعیتی

وضعیت اقتصادی؛ کشاورزی؛ منابع آب؛ دامداری و دامپروری؛ صنعت؛ بازرگانی و خدمات؛ گردشگری و مراکز دیدنی؛ وقایع بسیار 

 .همانند آنشهر و  گذاری روز یا هفته فرهنگی، نمادمهم؛ نام

 روستا-

و شناسی ریشهمحلی، نام ؛ ستان، بخش، شهرستانو نام ده همسایهموقعیت و محدوده جغرافیایی، طول و عرض و ارتفاع، روستاهای 

و ترکیب ساختار ؛ وضعیت اجتماعی؛ معماری و محالتیف بافت، شکل روستا، توص؛ وسعت، توپوگرافی و اقلیمپیشینه تاریخی؛ 

آداب و  فرهنگ،؛ زبان، لهجه، گویش؛ دین و مذهب؛ تا آخرین آمارگیری رسمی آغازآمار جمعیتی از ؛ جمعیتی )اقوام و طوایف(

دامداری و ؛ منابع آب؛ کشاورزی )مقدار زمین، نوع محصوالت(؛ وضعیت اقتصادی؛ امکانات فرهنگی، آموزشی و اقتصادی؛ رسوم
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امکانات فرهنگی، ؛ خدمات و بازرگانی؛ گردشگری و مراکز دیدنی )در صورت وجود(؛ خدمات و بازرگانی؛ صنعت؛ دامپروری

 .رویدادهای بسیار مهم.؛ ذهبی و.آموزشی، اقتصادی، آموزش، م

 های تاریخیدوره-8-3-2

در مورد بحث  دورهویژه  بررسی اوضاع سیاسی و رخدادهای؛ ارائه توضیح کلی و کوتاه درباره دوره تاریخی یا سلسله و اهمیت آن

بررسی اوضاع ؛ در سرزمین استرآباد و جرجانمورد بحث بررسی اوضاع اجتماعی و اقتصادی دوره ؛ سرزمین استرآباد و جرجان

 .انداندیشمندان این منطقه نوشته شده فرهنگی و نام مشاهیر و آثاری که در این دوره در منطقه یا توسط

 آداب و رسوم ویژه-9-3-2

؛ رسوم و شباهت با مراسم اقوام دیگر دیگرارتباط با ؛ چگونگی برگزاری؛ زمان و مکان برگزاری؛ شینه تاریخیپی؛ شناسیریشه

  .هاو مانند اینمیراث معنوی ملی، جهانی در فهرست ثبت ؛ کنونی برگزاری مراسموضعیت 

 شیوه نگارش مقاله-4-2

 شكل-

لوتوس معمولی با اندازه ، فونت سومتر از هر سانتی 2، حاشیه Microsoft Wordافزار ها با نرمسازی و آسانی کار، مقالهبرای یکسان

 شود.میو فرستاده شته نوبرای منابع انگلیسی  12با اندازه  Times New Romanبرای فارسی و فونت  14

  نوشت و منابع تشکیل شده است. سه بخش متن، پی نامه ازبدنه هر مقاله دانش

 متن-

دارند، ع هایی که نیاز به ارجابرای هر کدام از واژگان و جملهشود. های پیشین نوشته میمتن هر مقاله به شکل مشخص و برپایه قالب

 شود.نوشت نوشته مییک شماره به شکل پی
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 ها درباره شیوه نگارش:برخی نکته

 ( به صورت حروف نوشته می1نوشتن عدد یک ،)شود: یک(، به علت اشتباه نشدن با حرف فارسی )آ 

  :نوزدهمین جشنواره/ سومین داستاناعداد ترتیبی 

  :کتاب سه پنجم حجمکسرها وقتی با عدد صحیح همراه نباشد 

  :چهارم خانهسوم، بلوک دوم،  یابانخشماره خیابان و منزل 

 رود.به کار می 2برپایه جدول  برای کاهش حجم و رسایی مطلبها نوشتکوته 

 مفهوم نشانه مفهوم نشانه

 نگاه کنید به نک شمسیخورشیدی/ ش

 و غیره و مانند آن قمری ق

 درگذشت .د میالدی م.

 زاده/زادروز ز. پیش از میالد پ.م

 

 نوشتپی-

 شود:نوشت موارد زیر ارائه میدر بخش پی

 اطالعات کامل هر منبع در بخش منابع است سال و شماره صفحهیا نویسندگان، نام نویسنده شده که دربردارنده دادهمنبع ارجاع .

 .12(، ص 1399)رضایی و محمدی،  ،حسینینمونه: د. شوبه شکل جداگانه ارائه می

حسینی، شود. نمونه: های آن ارجاع داده میباشد، صفحه منبع برداشت کرده های گوناگون یکنویسنده، اطالعات را از بخشاگر 

 .17-12(، صص 1399رضایی و محمدی، )

محمدی، ؛ 12(، ص 1399حسینی، )نمونه: . شوند)؛( جدا می با شودنوشت، به چند منبع ارجاع داده میدر مواردی که در یک شماره پی

 .45(، ص 1399)

 شود(آورده مییا بنا به تاکید و تشخیص نویسنده های مرتبط با آن درباره مقالهتنها )های علمی جانوران و گیاهان نام 
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 است و نیاز به توضیح اضافی دارد واژگانی که تخصصی 

 شودمینوشته  انگلیسی فبایلهای غیرفارسی با انام 

  برای اطالعات افزوده مطالب توضیحی و فرعی وابسته به متن 

 های واژگانیا دیگر زبان انگلیسیهای آوردن معادل 

 هاو مانند اینمترجم، مصحح  توضیح 

 همانند آنروند مانند فرسنگ، منزل و گیری که امروزه کمتر به کار میتبدیل واژگان اندازه 

 منابع-

 :شودارائه می های زیراست برپایه قالب شده داده ارجاعکه در متن  فارسی و غیرفارسی عابمناطالعات کامل در این بخش 

 )کتاب )یک نویسنده 

 ها.شمار صفحه جای نشر: نام ناشر. .جلد و سری چاپ() نام کتابنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. 

 ص. 400 .نشر :گرگان. و دشت سرزمین گرگانتاریخ (. 1399. )حسین ،حسینینمونه: 

 شود.نوشته میهای دوم به بعد چاپتنها : 1 نکته

 ص. 730 .نشر: گرگان. )جلد دوم، چاپ سوم(شمال ایران اقوام شناسی کلیات زبان(. 1399ن. )حسنی، حسنمونه: 

 شود.مینوشته نا[ جا[ و ]بی]بیتا[، نام[، ]بی]بیترتیب بهباشد، نامشخص جای نشر یا ناشر ، ، سالاگر نویسنده: 2نکته 

 ص. 80 .نا[]بی: جا[]بی هیرکان.سرزمین درباره تا(. . )بینام[]بینمونه: 

 .کنیمحروف الفبا مشخص میبا بیش از یک منبع داشته باشیم، سال در یک از یک نویسنده  : اگر3نکته 

 ص. 250 .نشر: گرگان. گلستان غرب استانکردهای شهرسازی در یور(. آ 1399: محمدی، محمد. )نمونه

 ص. 288 .نشر: گرگان. استان گلستان شرقدر و شهرنشینی  شهرب(.  1399محمدی، محمد. )
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  نویسنده(و سه کتاب )دو 

جای نشر:  نام کتاب.)سال نشر(. نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم.  ، ونخست ، نام نویسندهه نخستخانوادگی نویسندنام 

 ها.شمار صفحه نام ناشر.

 ص. 180 .نشر :گرگان. گویش گرگانی بر درآمدی(. 1399. )حمدم محمدی، و رضا رضایی، ،حسین ،حسینینمونه: 

 )کتاب )بیش از سه نویسنده 

 ها.شمار صفحه جای نشر: نام ناشر. نام کتاب.. )سال نشر(. همکاراننام خانوادگی نویسنده نخست، نام نویسنده نخست، و 

 ص. 244 .نشر: گرگان .سوگنبد کاوشهری شناسی جامعه(. 1399. )و همکاران حسین، حسینی،نمونه: 

  فصلی از یک کتاب(کتاب( 

گردآورنده، سرگروه، ویراستار، نام خانوادگی نام خانوادگی نویسنده نخست، نام نویسنده نخست. )سال نشر(. نام مقاله در کتاب. در: 

(. کننده، به کوشش، زیر نظر و همانند آنویراستار، سرگروه، گردآورنده، تنظیم. )نام ،به کوشش، زیر نظر و همانند آنکننده، تنظیم

 ها.شمار صفحه جای نشر: نام ناشر.های مقاله در کتاب(. )صفحهنام کتاب 

 :گرگان(. 153-121)صص  استان گلستاناقتصاد  .(کنندهتنظیممحمدی، محمد. ) :در. اقتصاد کشاورزی(. 1399)حسین.  ،حسینینمونه: 

 ص. 840 .نشر

 کتاب ترجمه 

 ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. جای نشر: نام ناشر. نام کتاب )جلد و سری چاپ(.نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. 

 ها.شمار صفحه

 ص. 478 گرگان: نشر.. و محمد محمدی حسین حسینیترجمه . هیرکان جغرافیای(. 1399. )جکسن، جکنمونه: 
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  کوششو به شدهتصحیحتاریخی کتاب 

کننده. کوشش نام و نام خانوادگی تصحیحتصحیح یا به نام کتاب )جلد و سری چاپ(.نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. 

 ها.شمار صفحه جای نشر: نام ناشر.

 ص. 800 گرگان: نشر.تصحیح حسن حسنی. . نخبه استرآباد و جرجان(. 1399. )محمد ذاکرالدین، استرآبادیخانی نمونه: 

 چاپی )یک نویسنده( مقاله 

 ها.، دوره )شماره(: صفحهنام نشریه. مقاله نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. نام

 .219-201 (:2) 12 ،ایرانهای پژوهش. پارک ملی گلستانشناختی بومبررسی (. 1399) حمدی، محمد.منمونه: 

  چاپی )دو و سه نویسنده(مقاله 

، نام نشریهنام مقاله. نام خانوادگی نویسنده نخست، نام نویسنده نخست، و نام خانوادگی نویسنده دوم، نام نویسنده دوم. )سال نشر(. 

 ها.دوره )شماره(: صفحه

 .45-1 (:12) 10 پژوهش آینده،مینودشت. های فرهنگی شاخصبررسی (. 1399رضا. ) رضایی، و حسین، حسینی،نمونه: 

  چاپی )بیش از سه نویسنده(مقاله 

 ها.، دوره )شماره(: صفحهنام نشریه)سال نشر(. نام مقاله. نام خانوادگی نویسنده نخست، نام نویسنده نخست، و همکاران. 

ساکنان غرب استان گلستان نسبت به مشارکت در انتخابات: مطالعه موردی نگرش (. 1399ن، و همکاران. )حس نی،حسنمونه: 

 .46-34(: 6) 18 ،مشارکت سیاسینشریه های بندر گز و کردکوی. شهرستان

  ترجمهچاپی مقاله 

 ها.)شماره(: صفحه ، دورهنام نشریه. ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. مقالهنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. نام 
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های پژوهش. های البرز شرقی در استان گلستان، ایران. ترجمه احمد احمدیبلندیشناختی زمینبررسی (. 1399. )ولر، گرترودمنمونه: 

 .198-190(: 12) 8 ،ایران

 ( همانند چاپیمقاله الکترونیک) 

دسترسی از: نشانگر دیجیتالی شی یا  ها.، دوره )شماره(: صفحهنشریهنام نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. نام مقاله. 

 .نشانی کامل اینترنتی با تاریخ دسترسی

. دسترسی از: 219-201 (:2) 12 ،ایرانهای پژوهششناختی پارک ملی گلستان. بومبررسی (. 1399حمدی، محمد. )منمونه: 

10.1000/182https://doi.org/. 

 همایششده در چاپ لهمقا 

 ها.شماره صفحه محل برگزاری.. مایشهنام ی هامقالهچکیده مجموعه یا مقاله.  نام)سال نشر(. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 

 .25-17صص  . گرگان.ایران شناسیموسیقیهمایش  سومین یهامجموعه مقالهموسیقی کتول. (. 1399احمدی، احمد. )نمونه: 

 شده در همایش )دسترسی الکترونیکی(چاپ لهمقا 

 ها.. محل برگزاری. شماره صفحهی نام همایشهامقالهمجموعه یا چکیده مقاله.  )سال نشر(. نامنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 

 دسترسی از: نشانگر دیجیتالی شی یا نشانی کامل اینترنتی با تاریخ دسترسی.

. گرگان. صص شناسی ایرانهای سومین همایش موسیقیمجموعه مقالهای بر موسیقی کتول. (. دیباچه1399احمدی، احمد. )نمونه: 

 ./10.1000/182https://doi.orgدسترسی از:  .25-17

 نامهپایان 

 نامه کارشناسی/کارشناسی ارشد/دکتری. نام دانشگاه.. پایاننامهنام پایاننام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. 

https://doi.org/10.1000/182
https://doi.org/10.1000/182
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 گرگان. دانشگاهنامه دکتری. . پایانسازی توان گردشگری شهرستان گمیشان با رویکرد فازیمدل(. 1399محمدی، محمد. )نمونه: 

  و فنی طرح پژوهشیگزارش 

 . جای نشر: کارفرما.نام طرح پژوهشینام خانوادگی مجری، نام مجری. )سال نشر(. 

 گلستان. داری. گرگان: استانتپهاجتماعی توسعه محور کالله و مراوه-ارزیابی اقتصادی(. 1399رضایی، رضا. )نمونه: 

 چاپی روزنامه 

 روز و ماه. شماره صفحه. . شماره،نام روزنامهمقاله.  نام)سال نشر(. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. 

 .18فروردین. ص  13، 569شماره  .روز ایراننامهروزنامه . زعفران در آزادشهربرداشت (. 1399احمدی، احمد. )نمونه: 

 روزنامه الکترونیک 

دسترسی از: نشانگر دیجیتالی  . شماره، روز و ماه. شماره صفحه.نام روزنامهنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال نشر(. نام مقاله. 

 شی یا نشانی کامل اینترنتی با تاریخ دسترسی.

دسترسی از:  .18فروردین. ص  13، 569. شماره روز ایرانروزنامه نامه(. برداشت زعفران در آزادشهر. 1399احمدی، احمد. )نمونه: 

10.1000/182https://rnriytuwod.org/. (1/1/1399.) 

 صفحه عمومی وب 

اینترنتی با تاریخ دسترسی از: نشانگر دیجیتالی شی یا نشانی کامل . مقالهنام )سال نشر(. . ویراستار یا ناشرنام خانوادگی، نام نویسنده، 

 دسترسی.

 10.1000/182https://pzshiytu.org/. (1/1/1399.)دسترسی از:  دالیل سردرد روزانه.. و دشت گرگان سایت پزشکی نمونه:

 

https://rnriytuwod.org/10.1000/182
https://pzshiytu.org/10.1000/182
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 نامه رسمی 

 شماره نامه.. روز و ماه. رسمی( نگاری)نامه موضوع)سال(. نام خانوادگی امضا کننده، نام. 

 .67889م//537 . شمارهفروردین 25. اری رسمی(گن)نامه استعالم حریم رودخانه اترک(. 1399حسینی، حسین. ) نمونه:

 ایمیل 

 .روز و ماه .کنندهام خانوادگی دریافت. ایمیل به: نام و نموضوع)سال(. نام خانوادگی فرستنده، نام. 

 .فروردین 25. ایمیل به احمد احمدی. استعالم حریم رودخانه اترک(. 1399حسینی، حسین. ) نمونه:

 سند 

 سند. ناسهشکننده سند. بایگانی نگهداری(. نام ال)س .سند نام

 .20م/ب 768ناسه سند: (. سازمان اسناد ایران. شقمری 1290) .استرابادوصول عایدات فالحت سند نمونه: 

 گفتگوی شفاهی 

)بیان رابطه بین موضوع پژوهش و گفتگو با نام و نام خانوادگی گفتگوشونده نام خانوادگی گفتگوکننده، نام. )سال گفتگو(. 

 گفتگوشونده(. روز و ماه. جای نگهداری فایل گفتگو. شناسه گفتگو.

 م. 134شخصی احمد محمدی. آبان. بایگانی  12)مدیر سابق اداره بندرگز(.  گفتگو با مریم مریمیاحمدی، احمد. نمونه: 

 امضا-5-2

پذیری و کارکرد مسئولیت دبخشمیبه آن اعتبار که  ، امضای مقاله استهستندمقاله نگارش  اشخاص حقیقی یا حقوقی که مسئول نام

 مانند آن است. دکتر، مهندس، استاد و هایی مانندلقبها بدون مقالهدارد. 

 


