باسمه تعالي

شيوهنامه ارجاع به منابع و نگارش ليست منابع طرح تحقيق پاياننامه
(پروپوزال) و پاياننامههاي كارشناسي ارشد و دكتري
دانشجويان محترم دستور العمل زير را به دقت بخوانيد .تأييد طرح تحقيق (پروپوزال) و پايان نامه منوط به
رعايت اين شيوه نامه توسط دانشجو و استاد راهنماي محترم پاياننامه است.

تهيه و تدوين:
دكتر علي كياني راد

ويرايش اول  -اسفندماه 1931

مقدمه
هنگام نوشتن يك پاياننامه ،كار تحقيقي و يا يك مقاله به طور معمول ،استداللها با ارجاع به كارهاي منتشر
شده ديگر حمايت ميشود .اين مراجعات ممکن است از كار منتشر شده در مجالت يا مقاالت روزنامه،
گزارشهاي دولتي ،كتابها يا فصلهاي خاصي از كتاب ،پايان نامههاي محقق و يا مطالب علمي موجود در
اينترنت باشد.
استناد كردن ،1عمل ارجاع به كار نويسندگان ديگر در قسمتي از متن خود است .استناد به كارها هم
نشاندهنده مطالعه انجام شده در آن زمينه و هم حمايتي براي مفاد و نتايج كار است.
هر استنادي مستلزم يك ارجاع 2در پايان كار ميباشد .علل ديگر استناد و ارجاع صحيح عبارتند از:
 اعتبار دادن به مفاهيم و ايدههاي نويسندگان ديگر
 ايجاد مدركي مبني بر وسيع و عميق بودن كار خود براي خواننده
 قادر ساختن خواننده كار خود براي تعيين آسان منابع استناد شده
توجه داشته باشيد كه جزئيات همه مستنداتي را كه مي خوانيد ،يادداشت كنيد.
شيوهنامه حاضر به شما كمك مينمايد تا در طرح تحقيق (پروپوزال) و متن اصلي پاياننامه خود ضمن رعايت
اصول علمي استناد و نگارش منابع در متن و فهرست منابع ،بر اعتبار كار خود بيافزاييد .اين شيوهنامه به گونهاي
تهيه شده است كه با مطالعه دقيق آن ميآموزيد چگونه در داخل متن به اسناد علمي ارجاع نموده و همچنين
چگونه فهرست منابع را سامان دهيد .براي تسهيل در فرآيند ارجاع و تهيه فهرست منابع در هر قسمت مثالي
آورده شده است و اين مثالها فرضي هستند.
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نكات مهم و كلي:
 توجه بفرماييد كه كليه اسامي ،واژهها و مفاهيم التين در طرح تحقيق پاياننامه (پروپوزال) و پاياننامه
بايد به فارسي نوشتهشده و معادل التين آنها (تنها براي اولين بار كه استفاده ميشوند) به صورت پاورقي
در همان صفحه با قلم
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بيايند .شماره پاورقيهاي هر صفحه بايد از عدد يك

شروع شود ( مثال  :گجراتي .)1دقت نماييد كه اسامي خاص مثل اسامي نويسندگان بايستي با حروف
بزرگ در پاورقي شروع شده و در غير اين صورت اسامي عام با حروف كوچك شروع خواهند شد.
 تمام پاراگرافها ،مطالب ،جداول و نمودارها (غير از مواردي كه خودتان مينويسيد و يا نتيجه تحقيق
شما است كه ذكر ميكنيد «منبع :يافتههاي تحقيق) بايد داراي منبع باشند .در طرح تحقيق پاياننامه
(پروپوزال) و پاياننامه ،منابع قابل استفاده فقط شامل مقاالت منتشره در مجالت علمي (اعم از پژوهشي،
ترويجي و مروري) ،كتاب (اعم از تاليف و ترجمه) ،پاياننامهها ،مقاالت ،گزارشهاي و طرحهاي
تحقيقاتي منتشره (اعم از مکتوب يا الکترونيکي به شيوه درج در سايت) توسط سازمانها ،موسسات و
نهادهاي معتبر و نيز مقاالت يا خالصه مقاالت منتشر شده در كنفرانسها ،همايشها و سمينارهاي معتبر
علمي ميباشد .بنابراين استفاده از مطالب مندرج در روزنامهها ،مجالت عمومي ،وبالگها ،سايتهاي
عمومي ،مصاحبه با خبرگزاريها و مواردي از اين دست استناد علمي ندارند.

 تمام منابع داخل متن طرح تحقيق پاياننامه (پروپوزال) و پاياننامه بايد در ليست منابع موجود باشند و
همچنين منبعي در ليست منابع وجود نداشته باشد كه در متن به آن ارجاع نشده باشد.
 در صورتي كه عيناً مطلبي را از جايي در كار خود ميآوريد حتماً بايد داخل گيومه («») باشد .در
صورتي كه مطلبي را خواندهايد و خالصه آن را مي آوريد ،نيازي به گيومه نميباشد .مطالبي كه
خودتان مينويسيد نياز به منبع ندارد .تنها درمورد جدول ،نمودار و ....كه حاصل از كار خودتان است
براساس روشي كه در « شيوهنامه نگارش پاياننامه ذكر شده است» ارجاع دهيد.

 ارجاعات به دو صورت ميتوانند باشند .يا شما مطلبي را از جايي برداشته و در كار خود ميآوريد كه
انتهاي همان پاراگراف منبع را ذكر مينماييد و يا ميخواهيد بگوييد كه فرد (افراد) يا سازمان منتشر
كننده مطلب آورده شده چنين ميگويند .در مواردي كه مطلبي را از جايي ميآوريد كه خود آن سند
به شخص (اشخاص) ديگري ارجاع داده است بايد انتهاي پارگراف بيان نماييد (فالني ،سال به نقل از
فالني ،سال) و يا هنگامي كه ميخواهيد در ابتداي جمله اين موضوع را بياوريد به شکل زير ميآيد .به
مثالهاي زير توجه بفرماييد:
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اين در حالي است كه ليبراليستهاي اقتصادي مستقر در مؤسسات و سازمانهاي مالي و تجاري بينالمللي از
جمله بانك جهاني ،صندوق بينالمللي پول و سازمان تجارت جهاني با توسل به ايده تسريع رشد كشورهاي
جهان سوم ،خواهان حذف يارانهها و كاهش حمايتها شدهاند كه امروزه مهمترين بحث در مذاكرات تجاري و
اقتصادي كشورهاي جهان ،بحث يارانهها (بهخصوص در بخشكشاورزي) ميباشد .اما به داليل گوناگون
سياسي و اقتصادي در كشورهاي مختلف ،از جمله ايران هنوز پرداخت يارانهها ادامه دارد (رحماني.)1931،
سروواتو و جايارامان )2001(1عوامل تعيين كننده سرمايه گذاري خصوصي را در فيجي مورد بررسي و آنها
را به سه دسته عوامل نئوكالسيکي ،عوامل سياستگذاري و عوامل اقتصادي باز تقسيم كردند .نتايج اين
بررسي نشان داد كه متغيرهاي اقتصادي مورد استفاده در مدل (سرمايه گذاري دولت ،اعتبارات ،نرخ مبادله و
 )...روي رفتار سرمايه گذاري خصوصي در كشور فيجي نسبت به عوامل ديگر تأثير كمتري دارد و عوامل
اصلي بازدارنده سرمايه گذاري شامل عوامل سياستگذاري مانند قوانين و مقررات دولت ،موقعيت سياسي،
هزينههاي كاربردي آب و برق و نبود نيروي كار ماهر است.
امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش
اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي
و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي
مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با
نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست
مالي مهم ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (رحماني 1931،به نقل از تيلور.)1331،2
رحماني( )1931به نقل از تيلور ( )1331بيان ميدارد كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در
كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند.
اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از
يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان
اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني
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كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات
ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
 اگر در يك جمله از متن بخواهيم به دو مقاله يا دو كتاب از يك نويسنده كه دردو سال مجزا منتشرشده اند ارجاع دهيم روش كار اين است كه ابتدا نام نويسنده را ميآوريم و سپس سالهاي انتشار را
ميآوري .دقت شود كه ابتدا سال قديمي و سپس سال جديد را خواهيم آورد .مثال:
تحقيقات علمي (براون )1399 ،1392 ،نشان ميدهد .......
و در انتهاي مقاله در بخش فهرست منابع اگر نويسندگان يکسان هستند ،بايد ابتدا منبعي را بياوريم كه قديميتر
است.
 اگر بخواھيم به مقاالت يا كتب يك نويسنده در داخل يك سال رفرنس بدهيم ،مثال ناپير 1در سال
 1339دو فقره مقاله منتشر كرده باشد كه ما بخواھيم در داخل متن به هر دو مقاله ايشان ارجاع
بدهيم ،دراين صورت اگر صرفاً از شکل (ناپير )1339 ،استفاده كنيم خواننده متوجه نميشود كه
منظورمان كداميك از اين دو مقاله ايشان بوده است .در چنين حالتي مقاالت مختلف يك نويسنده
در داخل يك سال را به تناسب فارسي يا انگليسي بودن ،با حروف بزرگ فارسي (الف ،ب ،پ )... ،و
يا حروف كوچك انگليسي (  )a,b,c,….عالمتگذاري مي كنيم و اين عالمتگذاري را ھم در ارجاع
داخل متن و ھم در مشخصات منبع در انتهاي پروپزوال يا پاياننامه قرار ميدهيم.
 مثال  :ناپير ( )1339aبيان ميدارد..........
 اگر دو نويسنده با نام يکسان باشند كه ھر دو ھم دركار ما به كارهايشان ارجاع داده باشيم،
درصورتي كه سال انتشار مقاله يا كتاب آنھا متفاوت باشد (مثالً يك اسميت در سال  1339و يك
اسميت ديگر در سال  )1333به يکي از دو روش زير در داخل متن رفرنس دھي خواھيم كرد:
 يك تحقيق (اسميت )1339 ،نشان ميدهد .....و در تحقيق ديگري اسميت (،1333
صفحات  )74-01بيان ميدارد كه .........
 درصورتي كه دو نويسنده ھمنام داشته باشيم كه اتفاقاً در يك سال كتاب يا مقاله شان را منتشر كرده
باشند (مثالً يك آقاي كارتر در سال  1333و آقاي كارتر دوم ھم در سال  )1333و بخواھيم به ھردو
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كار اين دو نويسنده در كارمان ارجاع بدهيم ،در اين صورت بايد شماره صفحات را ذكر كنيم و
بديهي است كه شماره صفحات دو مجله يا كتاب از ھم متفاوت خواھد بود .مثال:
 كارتر( ،1333صفحه  )27بيان ميدارد  ............درعين حال تحقيق ديگري (كارتر ،1333 ،صفحه
 )93نشان ميدهد........
 بهتر است كه جمالت را به گونهاي تنظيم كنيم كه مجبور ارجاع به منابع مختلف در يك جمله از متن
نشويم و اگر ھم مجبور به اين كار بشويم ترجيحاً يك يا دو نوبت از اين روش درداخل يك كار
تحقيقي استفاده كنيم و از اين روش به صورت مکرر استفاده نشود .با اين حال اگر بخواھيم ھمزمان
به چندين منبع در داخل يك جمله از مقاله ارجاع بدهيم در اين صورت ميتوانيم به يکي از دو
روش زير اقدام كنيم:
 برادفورد و لوئيس ( ،)1331كورتيس( ،)1399و گرانت ( )1332همگي اعتقاد دارند ..........
 تحقيقات اخير (برادفورد و لوئيس1331 ،؛ كورتيس1339 ،؛ گرانت )1332 ،بر اين نکته اتفاق
نظر دارند .......
 در فهرست منابع به نکات زير توجه شود:
 ابتدا منابع فارسي سپس منابع انگليسي ميآيد.
 منابع فارسي و انگليسي (جداگانه) بايد به ترتيب حروف الفبا باشند (براساس امكانات نرم افزار
 Wordميتوانيد منابع فارسي و انگليسي را جداگانه مرتب نماييد).
 كليه منابع بايد داراي شماره باشند (ترتيب شمارهگذاري از يك ،بدون توجه به منابع فارسي و
انگليسي ميباشد).
 اگر دو منبع مربوط به يك فرد (افراد) بود براساس شيوه گفته شده در قسمت قبل درقسمت سال،
سال به همراه حرف الفباي مورد نظر به تناسب منبع فارسي يا انگليسي ميآيد.
 اگر دو منبع مربوط به يك فرد (افراد) در سالهاي مختلف بود ابتدا منبع قديميتر و سپس جديدتر
ميآيد.
 مثال زير نمونهاي از منظور بندهاي فوق است:

 )1آذربايجاني ،ک.؛ شهيدي ،آ .و محمدي ،ف .)1811( .بررسي ارتباط بين سرمايهگذاري مستقيم
خارجي ،تجارت و رشد در چارچوب يك الگوي خودتوضيح با وقفههاي گسترده (.)ARDL
فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي.1-11 :2،

 )2آرمن ،ع .و زارع ،ر .)1811( .بررسي رابطه علّيت گرنجري بين مصرف انرژي و رشد اقتصادي در
ايران طي سالهاي  .1811-1811فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي ايران.111-118 :21 ،
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3) Anania, G. (1997). Policy Choices and Interdependence of Country Decisions in the
Implementation of the 1994 GATT Agreement on Agriculture. European Review of Agricultural
Economics, 5: 161-181.
4) Byerlee, D. and Morris M.L. (1993). Calculating Levels of Protection:Is It Always Appropriate
to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. World Development, 21 (5):
805-815.

شيوه ارجاع به منابع در متن و نحوه نگارش منابع در فهرست منابع:
دراين قسمت به تفکيك هر سند نحوه نگارش در متن و در فهرست منابع براي منابع فارسي و انگليسي آورده
شده است .خواهشمند است به دقت به اين موارد (ازجمله كاما ،فاصله و نقطه) توجه بفرماييد.
 -1ارجاع به مقاالت منتشره شده در مجالت علمي
 نويسنده يك نفر باشد:
 منابع فارسي :
 نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد ( :نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار)مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي
اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با
پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر
ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه
يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (رحماني.)1931،
 نحوه درج در متن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد :نام خانوادگي نويسنده(سال انتشار)مثال  :رحماني( )1931اعتقاد دارد كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان
سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي
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زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند
سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه
را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را
دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسنده ،حرف اول نام نويسنده( .سال انتشار)  .عنوان مقاله  .نام كامل مجله ،جلد يا دوره(
درصورت وجود) ،شماره مجله  :صفحات.
مثال :
.1رحماني ،ت . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي  .اقتصادكشاورزي و توسعه ،شماره .1-9 : 01

 منابع انگليسي :
 نحوه درج در متن اگر انتهاي پاراگراف باشد ( :نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار)مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي
اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با
پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر
ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه
يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (بيرلي .)1339،1
 نحوه درج در متن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد :نام خانوادگي نويسنده(سال انتشار)مثال  :بيرلي ( )1339اعتقاد دارد كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان
سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي
Byerlee and Moris
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زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند
سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه
را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را
دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
1) Byerlee, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It Always Appropriate to Use World
Reference Prices Based on Current Trading Status?. World Development, Vol. 21, No. 5:
805-815.

 نويسنده دو نفر باشد:
 منابع فارسي :
-

نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد:

( نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم ،سال انتشار)
مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي
اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،
اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با
پيچيدگي ويژهاي مواجه مي سازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر
ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه
يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (رحماني و كياني
راد .)1931،
-

نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد:

نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم(سال انتشار)

8

مثال  :رحماني و كياني راد( )1931اعتقاد دارند كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در
كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند.
اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از
يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان
اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني
كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات
ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.

 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول .و نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم( .سال انتشار)  .عنوان مقاله  .نام كامل مجله ،جلد يا دوره( درصورت وجود) ،شماره مجله  :صفحات
مثال :
.1رحماني ،ت .و كياني راد ،ع . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي  .اقتصادكشاورزي و توسعه ،شماره
1-9 : 01

 منابع انگليسي :
-

نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد:

( نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم ،سال انتشار)
مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي
نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي
ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه
9

مي توان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان
يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست( .بيرلي و موريس)1339،1
-

نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد:

نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم (سال انتشار)
مثال  :بيرلي و موريس )1339( 1اعتقاد دارند كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي
جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما
پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر
فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي
همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي
مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل
انعطاف و برونزاست.
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
2) Byerlee, D. and Morris, M.L. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It Always
Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. World
Development, Vol. 21, No. 5: 805-815

 نويسنده بيش از دو نفر باشد:
 منابع فارسي :
-

نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد:

( نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران ،سال انتشار)

Byerlee and Morris
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مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي
نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي
ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه
مي توان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان
يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست( .رحماني و همکاران )1931،
-

نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد:

نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران(سال انتشار)
مثال  :رحماني و همکاران ( )1931اعتقاد دارند كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در
كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند.
اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي  ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از
يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان
اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني
كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات
ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال انتشار)  .عنوان مقاله  .نام كامل مجله ،جلد يا دوره( درصورت وجود) ،شماره
مجله  :صفحات
مثال :
.1رحماني ،ت.؛ كياني راد ،ع.؛ پيشبهار ،ا .و انويه تکيه ،ل . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي .
اقتصادكشاورزي و توسعه ،شماره 1-9 : 01
00

 منابع انگليسي :
-

نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد:

(نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران ،سال انتشار) -به پاورقي براي درج( و همکاران) توجه
بفرماييد
مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي
نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي
ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه
مي توان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان
يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست( .بيرلي و همکاران)1339،1
-

نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد:

نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران (سال انتشار) -به پاورقي براي درج (و همکاران) توجه
بفرماييد.
مثال  :بيرلي و همکاران )1339( 1اعتقاد دارند كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در
كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند.
اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از
يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان
اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني
كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات
ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
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 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
3) Byerlee, D.; Morris, M.L. and Garnger, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. World
Development, Vol. 21, No. 5: 805-815

 -2ارجاع به مقاالت ارائه شده در كنفرانسها به يكي از شكلهاي :چاپ در مجموعه
مقاالت ،چاپ در مجموعه چكيده مقاالت ،ارايه شفاهي ،ارايه به صورت پوستر،
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه منابع(از نظر تعداد نويسندگان) مشابه بند
يك ميباشد.بديهي است سال منبع همان سال برگزاري كنفرانسها است .در خصوص درج در
فهرست منابع به شيوه زير عمل ميشود .براي دقت بيشتر حالت چند نويسندهاي را به عنوان مثال
آوردهايم.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال برگزاري كنفرانس يا همايش)  .عنوان مقاله  .مجموعه مقاالت يا مجموعه
چکيده مقاالت يا مقاله ارائه شده به صورت شفاهي يا مقاله ارائه شده به صورت پوستر در همايش،
كنفرانس ،سمينار دانشجويي ،تاريخهاي برگزاري كنفرانس به صورت روز و ماه ،شهر ،كشور :شماره
صفحات در صورتيکه مقاله در مجموعه مقاالت يا چکيدهها چاپ شده باشد.
مثال :
.1رحماني ،ت.؛ كياني راد ،ع.؛ پيشبهار ،ا .و انويه تکيه ،ل . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي  .مقاله
چاپ شده در مجموعه مقاالت ششمين كنفرانس دوساالنه انجمن اقتصادكشاورزي ايران 21 ،الي 29
ارديبهشت ماه ،شيراز ،ايران 1-9 :
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 منابع انگليسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
1) Byerlee, D.; Morris, M.L. and Garnger, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. Poster
Presented at Annual Meeting of AAEA, 2-3 Dec., Chicago, USA.

 -9ارجاع به پاياننامهها
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه پاياننامهها مشابه بند يك براي حالت
يك نويسندهاي ميباشدكه نام خانوادگي دانشجو درج ميشود..بديهي است سال منبع همان سال
دفاع از پاياننامه است .در خصوص درج در فهرست منابع به شيوه زير عمل ميشود.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي دانشجو ،حرف اول نام دانشجو( .سال دفاع)  .عنوان پاياننامه  .پاياننامه كارشناسي ارشد يا
رساله دكتري رشته  ،......دانشکده ،.......دانشگاه :.........تعداد صفحات.
مثال :
 .1كياني راد ،ع . )1931( .تدوين الگوي بيمه درآمدي براي محصوالت منتخب كشاورزي  .رساله دكتري
اقتصادكشاورزي ،دانشکده كشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران  901 :صفحه.
 منابع انگليسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
Byerlee, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It Always Appropriate to Use World
Reference Prices Based on Current Trading Status?. MSc. Thesis on Agricultural Economics,
Agriculture Faculty, Iowa State University: 500 Pages
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 -4كتاب تأليف شده:
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه منابع(از نظر تعداد نويسندگان) مشابه بند
يك ميباشد.بديهي است سال منبع همان سال انتشار كتاب است .در خصوص درج در فهرست
منابع به شيوه زير عمل ميشود .براي دقت بيشتر حالت چند نويسندهاي را به عنوان مثال
آوردهايم.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال انتشاركتاب) .عنوان كتاب  .شماره ويرايش ،نام ناشر ،شهر ،كشور :تعداد
صفحات.
مثال :
.1رحماني ،ت.؛ كياني راد ،ع.؛ پيشبهار ،ا .و انويه تکيه ،ل .)1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي .
ويرايش سوم ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ايران  211:صفحه
 منابع انگليسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
Byerlee, D.; Morris, M.L. and Granger, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. 3rd
edition, Cambridge Press, Cambridge, UK: 500 Pages.

05

 -5كتاب ترجمه شده:
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه منابع(از نظر تعداد نويسندگان) مشابه بند
يك ميباشد .ذكر اين نکته ضروري است كه در متن ،نام خانوادگي نويسنده(گان) اصلي كتاب
و نه نام مترجمين مي آيد .بديهي است سال منبع همان سال انتشار كتاب ترجمه ميباشد است.
بطور مثال  :گجراتي و همکاران  )1993(1روش برآورد سريهاي زماني را به اين شکل توضيح
داده اند كه .........
 در خصوص درج در فهرست منابع به شيوه زير عمل ميشود .براي دقت بيشتر حالت چند
نويسندهاي را به عنوان مثال آوردهايم.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال انتشاركتاب ترجمه شده)  .عنوان كتاب  .ترجمه به ترتيب نام و نام خانوادگي
مترجمين كه بايك كاما از يکديگر جداشدهاند و قبل از نام نفر آخر حرف « و » مي آيد ،شماره ويرايش ،نام
ناشر ،شهر ،كشور :تعداد صفحات
مثال:
.1گجراتي ،د.؛ مداال ،ل ،.گرين ،س .و بالتاجي ،م . )1931( .اقتصادسنجي كاربردي  .ترجمه علي كياني راد،
اسماعيل پيش بهار و لورنس انويه تکيه ،ويرايش سوم ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات،
تهران ،ايران  211:صفحه.

Gujarati et al.
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 -6ارجاع به مقاالت ،گزارشات و طرحهاي تحقيقاتي انجام شده توسط افراد در موسسات،
سازمانها و  .....كه به صورت مكتوب غير الكترونيكي منتشر شدهاند.
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه منابع(از نظر تعداد نويسندگان) مشابه بند
يك ميباشد ..در خصوص درج در فهرست منابع به شيوه زير عمل ميشود .براي دقت بيشتر
حالت چند نويسندهاي را به عنوان مثال آوردهايم.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال)  .عنوان  .نام دانشگاه ،سازمان يا منتشركننده :تعداد صفحات
مثال :
.1رحماني ،ت.؛ كياني راد ،ع.؛ پيشبهار ،ا .و انويه تکيه ،ل . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي .
موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصادكشاورزي 211 :صفحه.
 منابع انگليسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
Byerlee, D.; Morris, M.L. and Granger, D. (1993). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?.
International Food Policy Research Institute: 500 Pages.
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 -7ارجاع به مقاالت ،گزارشها و طرحهاي تحقيقاتي انجام شده توسط افراد در موسسات،
سازمانها و  .....كه به صورت مكتوب الكترونيكي منتشر شدهاند و از سايت اطالع
رساني آنها دانلود شده است.
 درخصوص نحوه درج در متن و فهرست منابع براي كليه منابع (از نظر تعداد نويسندگان) مشابه
بند يك ميباشد .در خصوص درج در فهرست منابع به شيوه زير عمل ميشود .براي دقت بيشتر
حالت چند نويسندهاي را به عنوان مثال آوردهايم.
 منابع فارسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :

.1نام خانوادگي نويسندهاول ،حرف اول نام نويسندهاول.؛ نام خانوادگي نويسنده دوم ،حرف اول نام نويسنده
دوم ،.نام خانوادگي نويسنده سوم ،حرف اول نام نويسنده سوم.؛  .......و نام خانوادگي نويسنده آخر ،حرف
اول نام نويسنده آخر( .سال دريافت) .عنوان .نام دانشگاه ،سازمان يا منتشركننده ،بازيابي شده از آدرس
اينترنتي در تاريخ ،ساعت  :تعداد صفحات.
مثال :
.1رحماني ،ت.؛ كياني راد ،ع.؛ پيشبهار ،ا .و انويه تکيه ،ل . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي .
موسسهپژوهشهاي برنامهريزي و اقتصادكشاورزي بازيابي شده از آدرس www.agri-peri.ir/report.htmدر
 12ارديبهشت ساعت  3صبح  211 :صفحه.
 منابع انگليسي :
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
Byerlee, D.; Morris, M.L. and Granger, D. (2010). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?.
International Food Policy Research Institute, Retrieve from www.IFPRI.edu on Dec. 12,
9:30pm : 500 Pages.
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 -8ارجاع به مقاالت ،گزارشها و طرحهاي تحقيقاتي منتشرشده به صورت مكتوب
غيرالكترونيكي و الكترونيكي و همچنين دادهها و آمار و اطالعات ( كه مستلزم دريافت
از سايت است) توسط سازمانها  ،نهادها ،دانشگاهها و  ....كه نويسنده آنها معلوم نيست.
درصورتيکه بيش از يك موسسه سازمان گزارش و يا دادهها را منتشر كرده باشند از قاعده
دو يا چند نويسنده كه در بند يك آمده است استفاده ميشود .در اينجا فقط مثال يك
سازمان آمده است.
 منابع فارسي :
 نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد ( :نام ناشر ،سال انتشار)مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي
نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي
ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه
مي توان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان
يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست( .موسسهپژوهشهايبرنامهريزيو
اقتصادكشاورزي)1931،
 نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد :نام ناشر(سال انتشار)مثال  :موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصادكشاورزي ( )1931اعتقاد دارد كه امروزه دولتها در تمامي
كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم ،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و
توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و
تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد.
از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف
اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم،
همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
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 -نحوه درج درفهرست منابع :

براي مکتوب غير الکترونيکي :
 .1نام ناشر( .سال انتشار)  .عنوان.تعداد صفحات.
مثال :
 .1موسسه پژوهشهاي برنامهريزي و اقتصادكشاورزي .)1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي 211 .صفحه.
براي مکتوب الکترونيکي دريافت شده از سايت:
 .1نام ناشر( .سال دريافت)  .عنوان  .بازيابي شده از آدرس اينترنتي در تاريخ ،ساعت  :تعداد صفحات.
مثال :
 .1موسسهپژوهشهاي برنامهريزي و اقتصادكشاورزي  . )1931( .نقش دولت در بخش كشاورزي  .بازيابيشده
از آدرس www.agri-peri.ir/report.htmدر  12ارديبهشت ساعت  3صبح  211:صفحه.

 منابع انگليسي :
 نحوه درج درمتن اگر انتهاي پاراگراف باشد ( :نام ناشر ،سال انتشار)مثال  :امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي
نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي  ،اقتصادي ،
اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي
ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه
مي توان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان
يك سياست مالي مهم  ،همچون نرخ ماليات ابزاري قابل انعطاف و برونزاست (موسسه پژوهشي بينالمللي
سياست غذا .) 2111،1
)International Food Policy Research Institute (IFPRI
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 نحوه درج درمتن اگر ابتدا يا وسط پاراگراف باشد :نام خانوادگي نويسنده(سال انتشار)مثال  :موسسه پژوهشي بينالمللي سياست غذا  )2111(1اعتقاد دارد كه امروزه دولتها در تمامي كشورها ،به
خصوص در كشورهاي جهان سوم،با سياستگذاريهاي اقتصادي نقش اساسي در روند رشد و توسعه اقتصادي
ايفا ميكنند .اما پيوستگي زنجيروار و عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و تأثيرپذيري عناصر اين
عوامل از يکديگر فرآيند سياستگذاري اقتصادي را با پيچيدگي ويژهاي مواجه ميسازد .از طرف ديگر
دولتمردان اقتصادي همواره يارانه را ابزاري كارا در نظر ميگيرند كه ميتوان با نوسان آن اهداف اقتصادي خود
يعني كارايي مطلوب اقتصادي را دنبال كنند چرا كه يارانه به عنوان يك سياست مالي مهم ،همچون نرخ ماليات
ابزاري قابل انعطاف و برونزاست.
 -نحوه درج درفهرست منابع :مشابه منابع فارسي

مثال :
1) International Food Policy Research Institute. (2010). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status: 500 Pages.
1) International Food Policy Research Institute. (2010). Calculating Levels of Protection: Is It
Always Appropriate to Use World Reference Prices Based on Current Trading Status?. Retrieve
from www.IFPRI.edu on Dec. 12, 9:30 pm: 500 Pages.
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