استاودارد تٍیًی کتاب در پژٌَشکديی پُلی َ باوکی
شٍریُر ۴۹۳۱
صفحًبىدی
 اتؼاد کاغذ  531 ×161هیلیهتز تاػذ.
 در ًزمافشار  ،Microsoft Wordدر تخغ  Page Setupاس هٌْی  ،Page Layoutتٌظیوات سیز اًدام ػْد:
 در تخغ  ّ Marginsدر سیزتخغ  ،Pagesگشیٌَی  Mirror marginsتزای ػٌْاى  Multiple pagesاًتخاب ػْد .در
ُویي تخغ ّ در سیزتخغ  ،Marginsزاػیَی طفیذ اس تاالی ؿفسَ  31هیلیهتز ،اس پاییي ۺ 5هیلیهتز ،اس طوت ػطف
( 1۱ )insideهیلیهتز ّ اس لة تیزّى ( 51 )outsideهیلیهتز تؼییي ػْد.
 در تخغ  ،Layoutفاؿلَ اس لثَی کاغذ در تخغ  51 Headerهیلیهتز ّ در تخغ  11 Footerهیلیهتز اًتخاب ػْد.
 فاؿلَ تیي خطْط ّ Multiple ،تَاًذاسٍی 1ۼ 1تاػذ.
 فاؿلَی ُز تیتز اس پاراگزاف قثل اس خْد تَ اًذاسٍی  6پْیٌت هؼخؾ ػْد.
 قلن کل هتي (فارطی ّ اًگلیظی) قلن  XB Niloofarتاػذ.
 ػٌْاى ،تیتزُای اؿلی ّ تیتزُای فزػی تا اًذاسٍُای هختلف یا تا اًتخاب زالت  Boldاس یکذیگز هتوایش ػْد.
 اًذاسٍی قلن هتي اؿلی  11پْیٌت در ًظز گزفتَ ػْد ّ اًذاسٍی قلن ُیچ تخؼی کوتز اس  ّ ۸تشرگتز اس  1۱پْیٌت ًثاػذ.
 اًذاسٍی قلن تخغُای هٌاتغ ّ ًوایَ یک پْیٌت ّ اًذاسٍی قلن پاّرقیُا دّ پْیٌت کوتز اس هتي اؿلی تاػذ.
 راتطَُا در هسیط فزهْلًْیظی ًزمافشار  ّ Microsoft Wordتا اًذاسٍی  11پْیٌت ًْػتَ ػْدًْ .یظٌذٍ هداس تَ اطتفادٍ اس
 Microsoft Equationیا ارائَی تـْیز راتطَُا ًیظت.
 پاراگزاف اتتذایی ُز تخغ تذّى فاؿلَ اس زاػیَی طوت راطت ؿفسَ ّ پاراگزافُای تؼذی آى تخغ تا فاؿلَای تَاًذاسٍی
 ۱هیلیهتز اس زاػیَ ػزّع ػْد.
 اًذاسٍی  Hanging Indentتزای تخغ فِزطت هٌاتغ ّ ًوایَُا  ۱هیلیهتز تؼییي ػْد.
 فاؿلَُای اضافی در ُوَی تخغُای هتي (ػاهل هتي اؿلی ،پاّرقیُا ،ػکلُا ّ خذاّل) تا خایگشیي کزدى دّ کاراکتز
فاؿلَ تا یک کاراکتز فاؿلَ (تا دطتْر  )Replaceزذف ػْد.
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 هطالة کتاب تَ ایي تزتیة تاػذ :فِزطت هطالة ،فِزطت ػکلُا ،فِزطت خذاّل ،دیثاچَ  ،پیغگفتار  ،هقذهَی هتزخن،
قذرداًی ،هتي اؿلی ،پیْطتُاّ ،اژًٍاهَی فارطی تَ اًگلیظیّ ،اژًٍاهَی اًگلیظی تَ فارطی ،فِزطت هٌاتغً ،وایَی ًامُا،
ًوایَی هْضْػی.
 ؿفسات اتتذایی کتاب (اس اّلیي ؿفسَ تؼذ اس خلذ رّی کتاب تا آخزیي ؿفسَ پیغ اس ػزّع هتي اؿلی) تا ززّف
ػوارٍگذاری ػْد (یک ،دّ ،طَ ،چِار.)... ،
 توام اػذاد (در هتي ،فزهْلُا ،ػکلُا ّ خذاّل) تَ فارطی ًْػتَ ػْد (تَخش در تزخی هْارد خاؽ ًظیز طال اًتؼار در تخغ
هٌاتغ اًگلیظیً ،وادُا ،پاّرقیُای اًگلیظی ،آدرصُای ّبطایت ّ ایویل ّ غیزٍ) .السم اطت در تٌظیوات پیؼزفتَ ًزمافشار
 ّ Microsoft Wordدر تخغ  ،Numeralگشیٌَ  Contextاًتخاب ػْد.
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دیثاچَ ( )forewordهتٌی اطت درتارٍ ی کتاب کَ ػخـی تَخش ًْیظٌذٍی کتاب آى را هیًْیظذ ،هاًٌذ هذیز اًتؼارات ،رئیض یک هؤطظَ یا زاهی هالی
کتاب.

 5پیغگفتار ( )prefaceتخؼی اطت کَ ًْیظٌذٍ در آى ،کتاتغ را تَاختـار هؼزفی هیکٌذ.
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 تغییزی در قالة اػذاد اتتذای ُز پاّرقی (کَ تا ًزمافشار تَػکل خْدکار تْلیذ هیػْد) دادٍ ًؼْد .تیي ایي اػذاد ّ ػثارات
هقاتل آًِاُ ،یچ کاراکتزی قزار ًگیزد.
 تزای پاّرقیُایی کَ طْل آًِا تیؼتز اس یک خط اطت Hanging Indent ،گذاػتَ ػْد .اًذاسٍی آى تزای پاّرقیُای فارطی 5
هیلیهتز ّ تزای پاّرقیُای اًگلیظی  3هیلیهتز اًتخاب ػْد.
 ػوارٍی ػٌْاى تخغُا ّ سیزتخغُا ّ ًیش ػوارٍی خذاّل ،ػکلُا ّ راتطَُا تٌِا تا یک فاؿلَ (ّ تذّى ًقطَ) اس ػثارت پض
اس خْد خذا ػْد .در ػوارٍُای دّتخؼی ّ تیؼتز ،تیي ُز یک اس تخغُا یک ًقطَ قزار گیزد؛ هاًٌذ «خذّل ( »3.5طْهیي
خذّل در فـل  )5یا «سیزتخغ ( »۱.5.1سیزتخغ  ۱اس تخغ  5در فـل  .)1قثل ّ تؼذ اس ُز ًقطَ اس فاؿلَی هداسی اطتفادٍ
ػْد.
 تزای ُز یک اس راتطَُایی کَ هظتقل اس پاراگزافُای زاّی هتي ّ در یک خط خذا هیآیذ ،راتطَ ّ ػوارٍی آى تَتزتیة تذّى
فاؿلَ اس زاػیَُای چپ ّ راطت ؿفسَ ًْػتَ ػْد .ػوارٍی راتطَ تٌِا در ایي زالت در داخل پزاًتش قزار گیزد .فاؿلَی ُز
یک اس ایي خطْط تا خطْط قثل ّ تؼذ اس خْد تَ اًذاسٍی  6پْیٌت هؼخؾ ػْد.
 ػکلُاً ،وْدارُا ّ تـاّیز تا زذ اهکاى تا فزهت تزدار ( )vectorتاػذ .کیفیت چٌیي ػکلُایی تا تشرگًوایی کن ًویػْد.
ًزمافشارُای هؼوْل ًظیز  ّ R ،Stata ،MATLAB ،EViews ،Microsoft Excelغیزٍ چٌیي خزّخیای را تْلیذ هیکٌذ.
 در ػکلُا ،اس طزذُایی اطتفادٍ ػْد کَ در چاپ طیاٍ ّ طفیذ قاتل تؼخیؾ تاػذ .اس تَکارتزدى رًگُای هختلف تزای ایداد
توایش در هٌسٌیُا ّ تخغُای گًْاگْى یک ػکل تا زذ اهکاى پزُیش ػْد.
 تزای ػکلُا ،ػوارٍ ،ػٌْاى ّ یادداػت در اداهَی یکذیگز ،پاییي ػکل ّ تا قلوی تَاًذاسٍی یک پْیٌت کوتز اس هتي اؿلی آّردٍ
ػْد ّ در پایاى ُز کذام ،ػالهت ًقطَ قزار گیزد .کلوَی «ػکل» ّ ػوارٍی هقاتل آى ایتالیک تاػذ .پیْطت  1یک ػکل ًوًَْ
را ًؼاى هیدُذ.
 خطْط ػوْدی در خذّلُا زذف ػْد.
 تزای خذّلُا ،ػوارٍ ّ ػٌْاى در دّ خط خذا در تاالی خذّل ّ یادداػت در پاییي آى آّردٍ ػذٍ ّ ُوگی تَاًذاسٍی یک پْیٌت
کوتز اس هتي اؿلی ًْػتَ ػْد .ػٌْاى خذّل ایتالیک تاػذ .اتتذای یادداػت ،ػثارت «یادداػت ».تَؿْرت ایتالیک آّردٍ ػْد.
در پیْطت  ،5یک خذّل ًوًَْ آهذٍ اطت.

صفحًکلید استاودارد فارسی
 اس ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی تزای ًگارع هتي اطتفادٍ ػْدً .قؼَی ایي ؿفسَکلیذ در پیْطت  3آهذٍ اطت.
 هتي تز اطاص اطتاًذاردُای ًگارع فارطی تِیَ ػْد .تزای هثال ،اطتفادٍ اس فاؿلَی هداسی در خذاطاسی کلواتی ًظیز «هی» ّ
«رّد» در کلوَی «هیرّد»« ،هقالَ» ّ «ُا» در کلوَی «هقالَُا»« ،تَ» ّ «تزتیة» در کلوَی «تَتزتیة»؛ اطتفادٍ اس هویش فارطی
در گشارع اػذاد اػؼاری ًظیز 3۱1ۼ153؛ ّ اطتفادٍ اس خذاکٌٌذٍی ُشارُای فارطی در گشارع اػذاد پٌحرقوی ّ تیؼتز الشاهی
اطت.
 فاؿلَی هداسی در ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی تا تزکیة کلیذُای  Space ّ Shiftدرج هیػْد.
 هویش فارطی (ۼ) در ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی تا تزکیة کلیذُای  3 ّ Shiftدرج هیػْد .در ؿْرت ًثْد دطتزطی تَ
هویش فارطی ،تَُیچّخَ ًثایذ اس خط هْرب ( )/اطتفادٍ ػْد .در ایي ػزایط ،اطتفادٍ اس ًقطَ ( ).ارخر اطت.
 خذاکٌٌذٍی ُشارُا (کَ ارقام یک ػذد را طَتا طَتا اس طوت راطت خذا هیکٌذ) در ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی تا تزکیة
کلیذُای  2 ّ Shiftدرج هیػْد.
ٌُ گام اطتفادٍ اس ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی ،تْخَ تَ ًکات سیز ضزّری اطت:
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 تزای ّاردکزدى ارقام فارطی هطلقاً اس قظوت هاػیيزظاتی ؿفسَکلیذ ( ،)numpadکَ در طوت راطت اکثز
ؿفسَکلیذُا پیغتیٌی ػذٍ اطت ،اطتفادٍ ًؼْد .اطتفادٍ اس ایي قظوت تزای ّاردکزدى ارقام فارطی طثة هیگزدد ایي
ارقام تا ّخْد ػکل ظاُزی آًِا ،در کاهپیْتز تَؿْرت ارقام اًگلیظی کذگذاری ػْد .ارقام فارطی تایذ فقط تا اطتفادٍ
اس کلیذُای افقی در ردیف دّم ؿفسَکلیذ ّارد ػْد ّ قظوت هاػیيزظاتی ؿفسَکلیذ تٌِا ٌُگام تایپ ارقام در یک
هتي اًگلیظی تَکار رّد.
تُجً -اگز در قظوتُای فارطی هتي اس ارقام اًگلیظی اطتفادٍ ػذٍ اطت ،کلیَی ایي ارقام (اس  0تا  )9یکتَیک تا
ارقام فارطی هتٌاظز (اس ۺ تا  )۹خایگشیي ػْد .ایي کار تا دطتْر  )Replace All ًَ ّ( Replaceدر تزًاهَُای ّیزایغ
هتي تَطزػت اًدام هیػْد .ایي خاتَخایی تٌِا تزای تخغُای فارطی هتي ضزّرت دارد .تزای ًوًَْ ،تغییز اػذاد
اًگلیظی در پاّرقیُای اًگلیظی یا آدرصُای ایهیل ّ ّبطایت هداس ًیظت.
 تزای تغییز ستاى ؿفسَکلیذ تیي فارطی ّ اًگلیظی ،اس تزکیة کلیذُای  Shift ّ Altطوت چپ اطتفادٍ ػْد.
 اس تَکارگیزی تزکیة کلیذُای ً( Hyphen ّ Ctrlینخط) تزای ایداد فاؿلَی هداسی خْدداری ػْد .تْضیر آًکَ
ایي تزکیة در ًزمافشار  Microsoft Wordدر ظاُز فاؿلَی هداسی تْلیذ هیکٌذ ،اها در طایز هسیطُای ّیزایغ
هتي ،ػکل اؿلی آى (کَ فاؿلَی هداسی ًیظت) هؼاُذٍ هیػْد .تزای یافتي ایي کاراکتز ًاهزئی 1در هتي ّ خایگشیٌی
آى تا کاراکتز ؿسیر فاؿلَی هداسی ،رّی گشیٌَی ًوایغ کاراکتزُای هخفی در هٌْی اؿلی ًزمافشار (تا ػالهت ¶)
کلیک ػْد ّ طپض ػثارت اًگلیظی "( "^-ػالهتُای تْاى ّ ًینخط ،تذّى گیْهَ) در کل فایل خظتّخْ گزدد.
 تا پیغ اس ؿفسَتٌذی ًِایی ،تزکیة کلیذُای ( Enter ّ Shiftتزای رفتي تَ اّل خط خذیذ در یک پاراگزاف) اطتفادٍ
ًؼْد .تزای یافتي ایي کاراکتز ًاهزئی 5در فایل ّ زذف هْارد ًاتدا ،ػثارت اًگلیظی "( "^lػالهت تْاى ّ ززف کْچک
 Lاًگلیظی ،تذّى گیْهَ) در کل فایل خظتّخْ ػْد.
 در قظوتُای فارطی هتي ،ززّف ػزتی «ي»« ،ك» ّ «ج» تَتزتیة تا ززّف فارطی هؼادل آًِا ‐ یؼٌی «ی»« ،ک» ّ
«ٍ» ‐ خایگشیي ػْد .اس ززّف ػزتی تایذ فقط در هتْى ػزتی (هاًٌذ آیات قزآى ،رّایات ّ ازادیث) اطتفادٍ ػْد.
 ػالهت درؿذ اًگلیظی ( )%تا درؿذ فارطی (ۻ) خایگشیي ػْد.
 کلیَی ػالئوی کَ تزای ّاردکزدى هویش فارطی تَکار رفتَ اطت (هاًٌذ ّیزگْل فارطیً ،قطَ یا خط هْرب) تا ػالهت
ؿسیر هویش خایگشیي گزدد .در ایي خایگشیٌی تْخَ ػْد ٌُگام اطتفادٍ اس هویش ؿسیر فارطی ّ ،تز خالف خط
هْرب ،ارقاهی کَ تا ؿفسَکلیذ پیغ اس هویش ّارد ػذٍ در طوت چپ ػالهت هویش تَػٌْاى خشء ؿسیر ّ ارقاهی کَ
تؼذ اس آى ّارد ػذٍ در طوت راطت ػالهت ّ تَػٌْاى خشء اػؼاری ظاُز هیػْد.
 اگز اس ػالئن اًگلیظی " ّ " تزای گیْهَی فارطی اطتفادٍ ػذٍ اطت ،تا ػالئن ؿسیر گیْهَی فارطی ‐ یؼٌی « ّ » ‐
خایگشیي ػْد .ػالئن " ّ " در ستاى اًگلیظی تزای گیْهَ تؼزیف ػذٍ اطت ّ اطتفادٍ اس آًِا در هتْى فارطی هداس
ًیظت.
 خطْط تیزٍی پٌحگاًَی ؿفسَکلیذ در خای هٌاطة تَکار رّد .تزای اطالع اس کارتزدُای ُز یک اس ایي ػالئن ،تَ
پیْطت  ۱تا ػٌْاى «کارتزد گًَُْای هختلف خط تیزٍ در ؿفسَکلیذ اطتاًذارد فارطی» هزاخؼَ ػْد.
تُجً -اطتفادٍ اس ػالهت کؼیذگی تَ ُز هٌظْر (ایداد کؼیذگی در ززّف یا کارتزد تَخای طایز گًَُْای خط تیزٍ)
هداس ًیظت.

 1ایي کاراکتز اس خاًْادٍی خطْط تیزٍ اطت ّ ً optional hyphenام دارد.

manual line break
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َیرایش فىی
ً ام ًْیظٌذگاى خارخی ّ کلوات تزخوَػذٍ ّ ًاآػٌا فقط در کارتزد اّل ّ در پاّرقی تَ ستاى اؿلی ًْػتَ ػْد .اطتفادٍ اس
ززّف ّ کلوات اًگلیظی در هتي اؿلی هداس ًیظت.
 ززف اّل کلوات اًگلیظی هْخْد در پاّرقیُا کْچک تاػذ .تٌِا ًامُای خاؽ (هاًٌذ ًام افزاد ّ طاسهاىُا) اس ایي قاػذٍ
هظتثٌی اطت.
 توام فـلُا ،تخغُا ،سیزتخغُا ،خذاّل ،ػکلُا ّ رّاتط ػوارٍ ػْد ّ درّى هتي تَ ُوَی ایي هْارد تا ػوارٍی آًِا
ارخاع دادٍ ػْدًْ .یظٌذٍ هداس تَ اطتفادٍ اس ػثارتُایی ًظیز «در ػکل تاال»« ،در خذّل سیز»« ،در راتطَی تؼذ» ّ ًظایز آًِا
ًیظت.
ً وْدارُاً ،قؼَُا ،تـاّیز ّ ػکضُا ُوَ تا ػٌْاى «ػکل» در هتي ظاُز ػْد.
 فزهْلُا ،اتسادُا ،تظاّیُا ّ هؼادلَُا ُوَ تا ػٌْاى «راتطَ» در هتي ظاُز ػْد.
 تزای ارخاع تَ فـلُا ،تخغُا ،سیزتخغُا ،ػکلُا ،خذاّل ّ رّاتط اس ػوارٍی آًِا تذّى پزاًتش (هثالً فـل  ،5خذّل ،1.5
ػکل  11.5یا راتطَی  )3.5اطتفادٍ ػْد.
 هٌثغ ػکلُا ،خذاّل ّ دیگز اطالػات ّ دادٍُا گشارع ػْد.
 تزای ارخاػات داخل هتي دقت ػْد اطتفادٍ اس ّاژٍی «دیگزاى» در ارخاع تَ يک هقالَ تا طَ تا پٌح ًْیظٌذٍ تزای دّهيي ارخاع
ّ ارخاػات پض اس آى هداس اطت .در اّليي اػارٍ تَ چٌیي هقالَایً ،ام توام ًْيظٌذگاى ًْػتَ ػْد .تْضيسات تيؼتز در خذّل
سيز آهذٍ اطت:

وُع ارجاعدٌی اَليه ارجاع در مته
يک ًْيظٌذٍ

ارجاعات بعدی در
مته

خْادی (ۺ)13۸

خْادی (ۺ)13۸

خْادی ّ زظيٌی

خْادی ّ زظيٌی

(ۺ)13۸

(ۺ)13۸

طَ تا پٌح

خْادی ،زظيٌی،

خْادی ّ دیگزاى

ًْيظٌذٍ

ازوذی (ۺ)13۸

(ۺ)13۸

ػغ ًْيظٌذٍ ّ

خْادی ّ دیگزاى

خْادی ّ دیگزاى

تيؼتز

(ۺ)13۸

(ۺ)13۸

داًؼگاٍ تِزاى

داًؼگاٍ تِزاى

(ۺ)13۸

(ۺ)13۸

دّ ًْيظٌذٍ

گزٍُّا

اَليه ارجاع با پراوتس در مته

ارجاعات درَن پراوتس
بعدی

(خْادی ،ۺ)13۸

(خْادی ،ۺ)13۸

(خْادی ّ زظيٌی ،ۺ)13۸

(خْادی ّ زظيٌی ،ۺ)13۸

(خْادی ،زظيٌی ّ ازوذی ،ۺ( )13۸خْادی ّ دیگزاى ،ۺ)13۸
(خْادی ّ دیگزاى ،ۺ)13۸

(خْادی ّ دیگزاى ،ۺ)13۸

(داًؼگاٍ تِزاى ،ۺ(13۸

(داًؼگاٍ تِزاى ،ۺ(13۸

 فِزطت هٌاتغ تا ارخاػات هْخْد در هتي تَطْر کاهل طاسگار تاػذ ،تَ ايي هؼٌی کَ هٌثؼی کن يا سياد ًذاػتَ تاػذ.
 در فِزطت هٌاتغ ،هٌاتغ فارطی تَ تزتیة ززّف الفثای فارطی ّ هٌاتغ اًگلیظی تَ تزتیة ززّف الفثای اًگلیظی هزتة ػْد.
هٌاتغ فارطی قثل اس هٌاتغ اًگلیظی تیایذ.

۱

 ػٌْاى، ػٌْاى، طال اًتؼار، ایي اطالػات ػاهل ًام ًْیظٌذگاى. اطالػات هزتْط تَ هٌاتغ اطتفادٍػذٍ تَطْر کاهل گشارع ػْد
 تؼذادی قالة،َ در اداه. اطت... ّ  هسل چاپ کتاب، ًاػز کتاب،َ ؿفسات هزتْط تَ هقالَ در ًؼزی،َ ػوارٍی ًؼزی،ًَؼزی
1

.پزکارتزد تزای ًوًَْ آّردٍ ػذٍ اطت

ً مقالًی چاپشدي در یک وشری
Author1, A. A., Author2, B. B., & Author3, C. C. (year). Title of article. Title of Periodical,
xx(yy), pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxxx
 هثال اًگلیظی
Christiano, L., Eichenbaum, M., & Evans, C. (2005). Nominal rigidities and the dynamic effects
of a shock to monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 1-45.
doi:10.1086/426038
 هثال فارطی
،

مدلسازی قتصااز
 . تزرطی هکااًیشم اًتقاال پاْلی ّ سهاىیااتی آى در اقتـااد ایازاى.)13۸۹( . م، ّ ّاػقاًی،. ص،هؼیزی
.35-1 ،)1(۴
 کتاب

Author, A. A. (year). Title of book. Location: Publisher.
 هثال اًگلیظی
Drazen, A. (2000). Political economy in macroeconomics. Princeton, NJ: Princeton University
Press.
 هثال فارطی
ّ  هؤطظاَ ػاالی پاژُّغ در تزًاهاَریشی: تِازاى. مقدمًق با مر ت شىزسا لمااقتصااز

.)13۱6( . هْطی،غٌیًژاد اُزی
.َتْطؼ
 کتاب ترجمًشدي
Author, A. A. (year). Title of translated book (A. Translator1, & B. Translator2, Trans.). Location:
Publisher
 هثال اًگلیظی
Piaget, J. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trans.). New York, NY: Basic
Books.

،Translator1 ، ًام خاًْادگی ّیزاطتارُا... ّ Editor2 ،Editor1 ، ًام خاًْادگی ًْیظٌذٍُا... ّ Author2 ،Author1 ،در توام قالةُا
 ُزکذام یک رقنy ّ x ، طال اًتؼارyear ،) ززف اّل ًام کْچک افزادA, B, C,…(  ززّف تشرگ اًگلیظی، ًام خاًْادگی هتزخنُا... ّ Translator2

. ػوارٍی ؿفسَ را ًؼاى هیدُذpp ّ

1

1

 هثال فارطی
. پژُّؼکذٍ پْلی ّ تاًکی: تِزاى.) هتزخن، ًْتختفز. یمزمدقرقنپُل (آ.)13۹5( . ل،ازوذ
ب شامل مجمُعًی مقاالت
ِ  مقالًی چاپشدي بًعىُان یک فصل از یک کتا
Author1, A. A., & Author2, B. B. (year). Title of chapter or entry. In A. Editor1, B. Editor2, &
C. Editor3 (Eds.), Title of book (pp. xxx-xxx). Location: Publisher.
 هثال اًگلیظی
Clarida, R. H. (2009). Reflections on monetary policy in the open economy. In J. Frankel, & C.
Pissarides (Eds.), NBER international seminar on macroeconomics 2008 (pp. 121-141).
Chicago, IL: University of Chicago Press.
 هثال فارطی
 چزلشٌز پُل َبزوک

 در. چارچْتی تزای اؿالذ طیاطتگذاری پْلی در ایزاى.)13۹3( . م، ّ ًادریاى،. ا. ص،خاللیًائیٌی
. پژُّؼکذٍ پْلی ّ تاًکی:تِزاى.)1۱5-113 .تحمیلَضری َتُصیًٌز سیزسص (ؿؾ:قتصاز قی قن
 مقالًی درحالکار
Author, A. A. (year). Title of work (Report No. xxx). Location: Publisher.
 هثال اًگلیظی
Employee Benefit Research Institute. (1992, February). Sources of health insurance and
characteristics of the uninsured (Working Paper No. 123). Washington, DC: Author.
ً پایانوام
Author, A. A. (year). Title of doctoral dissertation or master's thesis (Unpublished doctoral
dissertation or master's thesis). Name of Institution, Location.
 هثال اًگلیظی
Bakhshi, M. (2006). Developing a financial model for Islamic credit card for the UK
(Unpublished doctoral dissertation). University of Salford, UK.
 هثال فارطی
 ُ ب رس آثزرَریشًٌز قیجز بٍ يبزتأکیدب وظ یًحیزت سزمُئمساه رچٍازرچُاقلیا.)13۸3( . ر،تخؼی دطتدزدی
. اؿفِاى، داًؼگاٍ اؿفِاى.)وسلٌز تدقخم (پایاىًاهَ هٌتؼزًؼذٍی دکتزی
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پیُست  .۴یک ػکل ًوًَْ

1

ً .۲.۳زشُای طْد طپزدٍ ّ تظِیالت تاًکی تؼذیلػذٍ تا ًزش تْرم (درؿذ) .هٌثغ دادٍُا :تاًک اطالػات طزیُای سهاًی اقتـادی
شکل 
تاًک هزکشی.

پیُست  .۲یک خذّل ًوًَْ

5

خذّل 5.۱

لممک  َريق مصغی ٌز پُل ،قلصبزر َقری ( رصد) 
13۱1- 136۹

13۸3- 13۱6

13۸۹- 13۸۱

13۸۹-136۹

هیاًگیي هْسّى ًزش تظِیالت

15ۼ1۱

۹۹ۼ16

5۱ۼ13

6۱ۼ11

ًزش رػذ پایَ پْلی

1ۺۼ51

۱۱ۼ13

۱ۺۼ5۱

ۺ۱ۼ1۸

ًزش رػذ پْل

11ۼۺ3

1ۺۼ1۱

ۺ3ۼ16

۱۸ۼ1۸

ًزش رػذ ًقذیٌگی

۹1ۼ5۹

۱۹ۼ1۹

۱۱ۼ51

5۹ۼ51

ًزش تْرم

۹1ۼ55

656ۼ1۱

۱1ۼ13

11ۼ1۱

ًزش تغییز ًزش هؤثز اطوی ارس

15ۼ۱6

۱ۺۼ6

۱1ۼ5

1۸ۼ1۸

یز قش  .هٌثغ دادٍُا :تزآّردػذٍ تز اطاص آهارُای اقتـادی تاًک هزکشی.

 1تزگزفتَ اس کتاب «طیاطت پْلی :هثاًی ًظزی ّ ارسیاتی ػولکزد در ایزاى» ًْػتَی طیذازوذرضا خاللیًائیٌی
 5تزگزفتَ اس کتاب «طیاطت پْلی :هثاًی ًظزی ّ ارسیاتی ػولکزد در ایزاى» ًْػتَی طیذازوذرضا خاللیًائیٌی

۱

