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مقدمه

تفاده در ارجاع به منابع مورد اس. نگارش هر اثر علمی مستلزم مطالعه و بررسی آثار مرتبط است
وه اي از شکل گیري اثر، هم باعث اعتبار بخشی به اثر تالیفی يا تحقیقی می شود و هم جل

.میگذاردمولف را به نمايش داري امانت

.  ستنگارش و ارجاع منابع به طور صحیح در نگارش مقاالت و متون، كاري اساسی ابنابراين 
خواننده همچنین. و وقت می كاهداطالع از كارهاي ديگران از دوباره كاري و اتالف هزينه 

.اجازه می يابد تحقیقات و مسیر تحقیقاتی افراد را بررسی نمايد



(Referencing )رفرنس دادن (Citation) استناد کردن

استناد به . استناد كردن، عمل ارجاع به كار نويسندگان ديگر، در قسمتی از متن خود است
كارها هم نشان دهنده مطالعه انجام شده در آن زمینه و هم حمايتی براي مفاد و نتايج كار 

.است

علل ديگر استناد و رفرنس دادن . استنادي مستلزم يک رفرنس در پايان كار می باشدهر 
:صحیح عبارتند از 

اعتبار دادن به مفاهیم و ايده هاي نويسندگان ديگر. ١

ايجاد مدركی مبنی بر وسیع و عمیق بودن كار خود براي خواننده. ٢

قادرساختن خواننده كار خود براي تعیین آسان رفرنس هاي استناد شده. ٣

. توجه داشته باشید كه جزئیات همه مستنداتی را كه می خوانید، يادداشت كنید. ۴



)نویسیرفرنس(دهیارجاعهایروشتفاوت

:داردوجوداصلیمشخصهدورسدمیدهیارجاعهايسبکانواعبهنوبتوقتی

وردمآثار“يامنابعفهرستصفحهدرمنبعيکچطوركهاستاينبهمربوطاولمورد*
دورهآياشوند؟مینوشته(Italic)ايتالیکصورتبهعناوينآيا.شودمینوشته”استناد
گیرد؟میقرارلیستدرمنبعهرانتهايدرتاريخيازمانی

.استمتندرونمنبعبهاستنادروشدوممشخصه*



به سه روش مختلف می توان درون متن به منبع اشاره کرد

هبكهمتنازجايیدرمستقیماشماروش،ايندر:تاریخ-نویسندهروش
تثناياسبه.كنیدمیذكررااوكارانتشارسالونويسندهنامكنید،میاشارهمنبع
.كندمیاستفادهصفحهشماره-نويسندهسیستمازكهMLAروش

مرجعلیستدررامنبعهربهمربوطعددشماروش،ايندر:عددیروش
عددفقطكنیداشارهخاصمنبعآنبهخواستیدكهمتندرهرجايیونويسیدمی

.كنیدمیذكرراآنبهمربوط

شتنوتهياپاورقیدر(اختصاريشکلبه)رامنبعشما:گذارینشانهروش
.نويسیدمی



( دهیارجاع ) های رفرنس نویسی سبکانواع 
روش ارجاع دهیتخصص و موضوعنوع ارجاع دهی

APAتاریخ-نویسندهعلوم اجتماعی

تاریخ-نویسندهاقتصادهاروارد

عددیعلوم پزشکیونکوور

گذارینشانهعلوم انسانیAشیکاگو 

تاریخ-نویسندهعلوم انسانیBشیکاگو 

OSCOLAگذارینشانه حقوق

MLA

علوم 

تخصص زبان )انسانی

(شناسی

عدد صفحه-نویسنده

IEEE
همانند ) علوم سخت

IT)
عددی

Turabian

علوم انسانی 

تخصص زبان )

(شناسی

گذارینشانه 

Turabianتاریخ-نویسندهعلم اجتماعی

AMAعددیعلوم پزشکی

ACSگذاریعدد صفحه و نشانه-عددی، نویسندهشیمی

NLMعددیعلوم پزشکی

AAAعددیمطالعات اجتماعی

APSAتاریخ-نویسندهعلوم سیاسی

ABNTتاریخ-عددی، نویسندهعلوم فنی



:علمی به نکات زیر باید توجه کردرفرنس نویسی متون در

ت كه كنید، آنچه اهمیت دارد اين اسمی شايد مهم نباشد با چه شیوه اي رفرنس نويسی -
به كار رود؛و در كل متن به طور صحیح و يکسانانتخاب شود بايد يک شیوه توسط نويسنده 

استفاده ي اطالعات به میزانی ارائه گردد كه خواننده بتواند منبع موردبايد رفرنس نويسی در 
راحتی پیدا نمايد؛را به نويسنده 

ارجاع درون متن به شکلی باشد كه مشخص شود آيا متن نقل قول مستقیم است –
ز شخص انشاء از نويسنده ولی ايده ا)يا نقل قول غیر مستقیم يا اقتباس است ( رونويسی)

؛(ديگر است

.اگر نوشته سفارشی است بايد مقررات اعالم شده توسط سفارش دهنده رعايت شود–



:شوداستفادهAPAیشیوهازمتندرونارجاعیانویسیمنبعدرشودمیتوصیهچرا

APAعبارتازAssociasions Phsycological American(روانشناسانانجمن
.استشدهاقتباس(آمريکا

هايشیوههمهبرورودمیشماربهجهاندرنويسیماخذشیوهترينمرسومامروزه
داردبرتريدگیرنمیقراراستفادهموردانتشاروتايپنوشتن،درتسريعبرايكهديگري



:  سایر روش های رفرنس نویسی  است عبارتند ازبر APAبنابراین دالیلی  که باعث برتری روش 

*(APA)  معرفی شده است؛ آمريکا انجمن روان شناسان توسط

؛مورد قبول بسیاري از مجله ها و انجمن هاي علمی معتبر بین المللی است*

به طور مداوم مورد بازنگري قرار می گیرد؛  *

سازگار است؛ EndNoteمانندبسیاري از نرم افزارهاي مديريت منابع علمی با *

وي توسط بسیاري از پايگاه هاي اطالعات علمی مورد قبول واقع شده و در موقع جستج*
.را بر اساس آن دريافت كردتوان اطالعات اطالعات می 



:پی ای از روش زیر تبعیت میکندای طور کلی، ساختار استناد دهی در روش به 



متنیدرونشیوهبهAPAنویسیرفرنس

اريکبآيدمیاستناديامرجعهرباردوكنیممیايجادخودعلمینوشتهدركهعلمیمرجعهربراي

زئیاتجباكهماخذومنابعلیستقسمتدرونوشتهانتهايدرباريکومختصرتوضیحاتبامتنداخل

.آيدمیكامل

مرتب شده و درج الفبایي بعد از متن مقاله، ولي پيش از ضمائم آن، به صورت ليست منابع و ماخذ 

.مي شود

درداخلجملهاتمامازبعدمی دهیم،قراراستفادهموردراكتابيکنوشته يازقسمتیاگرمثالبراي

.می آوريمنوشتهآنرفرنسعنوانبهراانتشارسالونويسندهنام-كتابنامپرانتز،

بهداشت،نويسنده٣ازبیشاگرومی كنیمقیدپرانتزدررادوهرنامداشتنويسنده٢شدهاستفادهمتناگر

.می كنیماكتفامتنداخلدر،«همکارانو»نويسندهاولیننامنوشتن



APAدرون متن به شیوه ی ارجاع مهم ترین نکات 

:  استانشاء یا نگارش نویسنده : موقع نگارش متن بايد در هر بخش نوشته مشخص شود، مطلبدر -

؛(سی شدهرونوي)از نويسنده ديگر است نقل قول مستقيم عقايد و ايده هاي نويسنده متن است؛ كننده بیان

و با انشاء مطلب نويسنده ديگري خوانده شده( شده اقتباس )از نويسنده ديگر است غير مستقيم قول نقل

.شودمی جديدبیان 

تعدد . بايد دقت نمود عمده متن بايد انشاء نويسنده باشد«تأليف » شودوقتی روي جلد متنی نوشته می –

؛استگردآوري مطلب هاي مستقیم يا غیر مستقیم نشان دهنده قول نقل

عريف از به طور معمول نقل قول مستقیم براي بیان يک ت: در نقل قول هاي مستقیم بايد بسیار دقت نمود–

.معتبر استفاده شود؛ نبايد تعدد نقل قول مستقیم در متن وجود داشته باشدنويسنده يک



استفاده می ( ٢١ص ١٣7٣فرهنگی، )اگر نامی از صاحب اثر در متن برده نشود از شیوه -

.شود

نیستاثر در پرانتزپديد آورنده اگر نام مولف در متن آورده شود ديگر لزومی به ذكر نام -

(.۴٣ص ١٣7٣)تفهیم و تفاهم يعنی ارتباط : فرهنگی معتقد استمثال؛ براي 

رهیز شماره صفحه پاز آوردن اگر مطلب عنوان شده نقل قولی بدون استناد صفحه باشد، -

.می شود

(.١٣7٣فرهنگی، .)نیز نامیددر تعريف ارتباط می توان آن را تفهیم و تفاهم مثال؛ براي 



باشد، شدهاست استفاده اگر از همه آثار نويسنده اي كه در يک سال چندين اثر داشته -

فرهنگی)ل در مثال قب. می كنندانگلیسی متمايز را به ترتیب الفبا و با حروف كوچک آنها 

a١٣7است١٣7٣اثر فرهنگی در سال اولین نشان دهنده( ۴٣ص ٣.

.  می شوندنباشد به شیوه  زيرنقل قول نويسیكه مربوط به صاحب اثر هايی نقل قول -5

یان آلبرت مهراب: مثال . ذكر می شوددر متن و نام خانوادگی صاحب نقل قول اصلی نام 

. درصد آن جنبه ارتباط غیر كالمی دارد9٣فردي ارتباط میان معتقد است از كل يک 

(.86صb١٣7٣فرهنگی از نقل مهرابیان به )



APAيشیوهبهمتندرونارجاع

شکلاینهبآندهیرفرنسباشدقولنقلصورتبهشودگرفتهجایییاکتابازکهاینوشتهاگر-1

:است

.(١۰٣صفحه،١٣86فتاح،):مستقیمقولنقل

.(١٣86فتاح،):مستقیمغیرقولنقل

:باشدمیسبکاینبهباشدتألیفکهکتابیدهیرفرنس-2

.(١۰٢صفحه،١٣87چیان،چیت)باشدنفريکفقطآنمولفاگر

.(١۰۴صفحه،١٣87لطفی،زادهحسینطلوعی،)باشدداشتهمولفنفردواگر

.(9۰صفحه،١٣87هريسی،موحدي،محمدزاده،علی)باشدداشتهمولفنفرسهاگر

.(١۰١صفحه،١٣86ديگران،ودلگشايی)باشدداشتهمولفنفرسهازتربیشاگر



:متنداخلدرترجمهکتابنویسیرفرنس-۳

.(١۰۰ص،١9٣5ويکري،)

متنداخلدرمقالهدهیرفرنس-۴

.(١6صفحه،١٣87توفیقی،):باشدنفريکمامقالهمولفاگر

.(١6صفحه،١٣87اصل،مسعوديپور،نصیري):باشدنفردومقالهمولفاگر

صفحه،١٣85محمدزاده،علیهمدانی،قنبري،طالبی):باشدنفرسهمقالهمولفاگر

١۰۰).

.(٣5١صفحه،٢۰۰7ديگران،وتايلر):باشدنفرسهازبیشترمقالهمولفاگر



:متنداخلدراینترنتازدهیرفرنس-۵

.(١٣86امیري،صالحی)

تحقیقیانامهپایانازدهیرفرنس-۶

.(6۰صفحه،١٣۴7امیري،صالحی):باشدنفريکمولفيانويسندهاگر

.(۴١صفحهظفرقندي،حريرجی،):باشدنفردومولفيانويسندهاگر

.(٢۰صفحهحسینی،محمدزاده،علیپور،نصیري):باشدنفرسهمولفيانويسندهاگر

:(تلویزیونیبرنامه)سخنرانیدهیرفرنس-۷

(١٣85مهدوي،واعظ)



نابع درج مبادله میشود، در فهرست ممکالمات تلفنی و پست الکترونیکی مطالبی كه از طريق 

منظور تنها براي اين. غیرقابل بازيابی توسط ساير افراد هستنداين منابع نخواهد شد؛ زيرا 

:مانند. از ارجاع درون متنی استفاده میشود

M. Burton (personal communication, August 1, 2009)

(.١٣9۰، ٢آبانشخصی، ارتباط )علی فتاحی 



منبعبهمستقیمغیرارجاع

ی ست اگر می خواهید مطلبی را از یک منبع ذکر کنید که خود آن را از منبع دیگری آورده است، کاف

بعضی از . اشاره کنید، اما در رفرنس داخل پرانتز منبع دوم را ذکر نماییدداخل متن به منبع اصلی در 

اس جهت رفرنس دهی استفاده می کنند، اما شیوه صحیح بر اسدوم  از منبع اول و یا افراد صرفا 

.به این صورت می باشدAPAروش

Johnson argued that... (as cited in Smith, 2003, p. 102).

تشار،انسالنویسنده،نام)منبعمختلفهایقسمتکردنجدابرایکاماازنکنیدفراموش:نکته

.نماییداستفاده(صفحه



APA شیوه یاز متن به رفرنس نویسی خارج

:با یک نویسنده: کتاب

.نشر ارسباران: تهران. نظريه ها، مفاهیم و كاربردها: روان شناسی اجتماعی(. ١٣75)كريمی، يوسف –

نشر: تهران(. چاپ يازدهم)نظريه ها، مفاهیم و كاربردها : روان شناسی اجتماعی(. ١٣8٢)كريمی، يوسف –

.ارسباران

نشر : تهران(. چاپ يازدهم)نظريه ها، مفاهیم و كاربردها : روان شناسی اجتماعی(. ١٣8٢). كريمی، ي–

.ارسباران

انتشارات پژوهشگاه علوم و : قم(. ١٣86)محمد هادي شهاب : ترجمه. عقل و دل(. بی تا)وين رايت، ويلیام –

.معارف اسالمی
.

.



:با دو نویسنده: کتاب

علی : ترجمه. روش تحقیق كیفی(. ١995. ) مارشال، كاترين و راسمن، گرچن ب–

.  انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگی: تهران(. ١٣77)محمد اعرابیپارسائیان و سید 

علی پارسائیان و : ترجمه. روش تحقیق كیفی(. ١995. ) ب. و راسمن، گ. مارشال، ك–

.فرهنگیانتشارات دفتر پژوهش هاي : تهران( ١٣77) سید محمد اعرابی 



:با سه نویسنده: کتاب

. روش هاي تحقیق در علوم رفتاري(. ١٣76) سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازي، الهه –

.انتشارات آگه: تهران

. روش هاي تحقیق در علوم رفتاري(. ١٣76)سرمد، زهره، بازرگان، عباس و حجازي، الهه –

.انتشارات آگه: تهران

:  تهران. روش هاي تحقیق در علوم رفتاري(. ١٣76). و حجازي، ا. بازرگان، ع، .زسرمد، –

.انتشارات آگه



:منبع با بیش از شش نویسنده:نکته

اضافه « و همکاران» نويسنده منابعی كه بیش از شش نويسنده دارند بعد از ششمین –

شود؛می 

ند لذا بعضی صاحب نظران معتقدند نوشتن نام شش نويسنده متن را طوالنی می ك–

.شودنوشته « و همکاران » از آن بايداول كافی است بعد ذكر نام سه نويسنده ي 

ه باشد، متون فارسی كمتر منبعی می توان پیدا كرد كه بیش از سه نويسنده داشتدر 

به طور ( میبه ويژه در مقاله هاي عل)ولی در متون انگلیسی منابع با بیش از سه نويسنده 

.مکرر مشاهده می شود



مجله: مقاله

دوره مجله، شماره مجله،صفحه. عنوان مقاله(.سال.) نام خانوادگی، نام فرد

با و قبولی بررسی میزان مردودي (. ١٣7٢)، قربانعلی؛ يعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام اسدالهی

پژوهش . ١٣66-67رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدايی شهر اصفهان در سال تحصیلی 

.٢6-٣٢، ص٢و ١، شماره ٢هاي روان شناختی، دوره 



مجموعه مقاالت همایش ها: مقاله

یعنوان مقاله،سازمان یا نهاد برگزار کننده، مکان برگزار(. سال.)نام خانوادگی، نام فرد

در مجموعه مقاالت . چالش هاي ايجاد برنامه هاي دكتري برخط(. ١٣86)خامسان، احمد –

پژوهش و برنامه ريزي در مؤسسه (. ٣5-٢۴ص )همايش تأملی بر دروه هاي دكتري ايران 

.پیام نوردانشگاه ، ١٣86آموزش عالی، تهران، ارديبهشت 



کتاب های ویراستاری شده: مقاله

ه نگارش هر فصل آن توسط يک يا چند نويسنداست كه كتاب ويراستاري شده كتابی -

طالب را بر است كه مسئولیت تنظیم م( ران)به عهده ويراستاكل كتاب شده ولی مسئولیت 

.عهده دارند

(:  ويراستار)راست دركريس . ده سال بهبود يادگیري دانش آموز(. ٢۰۰٣)گیبس، گراهام –

. انتشارات دانشگاه آكسفورد: بريتانیا(. ٢6-9ص )دانش آموز، بهبود يادگیري 



(اینترنتی/ آنالین )برخط : مقاله

.ایتعنوان ژورنال آنالین،دوره، شماره، آدرس س.عنوان مقاله(.سال.) نام خانوادگی، نام فرد

به مقاله ارائه شده. چالش ها و ضرورت ها: دانشگاه هاي مجازي(. بی تا)ديلمقانی، میترا –

.١٣85ارديبهشت ١٢بازيابی شده در . ايرانآموزش الکترونیکی كنفرانس 



:استناد به اینترنت

آدرس .تاریخ آخرین به روز رسانی مطلب.عنوان متن(تاریخ انتشار.) نام خانوادگی، نام فرد

اینترنتی سایت

Laporte RE, Marler E, Akazawa S, Sauer F. The death of biomedical journal.

BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive.

.Accessed September 26, 1996

.شودتاريخ دسترسی به منبع نیز قید می, انتهااينترنتی در در استناد به منابع –



پژوهشیپایان نامه ها و گزارش های : منابع چاپ نشده

ئه پایان اراوسال مقطع تحصیلی،دانشگاه .)عنوان پایان نامه(.سال اخذ.) خانوادگی، نام فردنام 

نامه

. لی و سالمت روانیبررسی مقايسه اي ادراك خود در زمینه تحو(. ١٣7۴)خامسان، احمد –

.ارشد روان شناسی تربیتی، دانشگاه تهران، چاپ نشدهنامه كارشناسی پايان 

بررسی مشکالت و نحوه (. ١٣8۰)عباس خامسان، احمد؛ آيتی، محسن و تفضّلی مقدم، –

اه ب دانشگگزارش طرح پژوهشی مصو. دانشجويان دانشگاه بیرجنداوقات فراغت گذراندن 

.بیرجند



سالمنبع نویسی از یک نویسنده با بیش از یک اثر در یک 

حروف ازبر حسب ترتیب الفبایی عنوان اثر در فهرست مراجع نوشته می شوند و منابع
کوچک برای پسوند سال نشر استفاده می شود

.رشد: تهران. روان شناسی اجتماعی(. الف١٣87) كريمی، يوسف –

.آگه: تهران. روان شناسی شخصیت(. ب١٣87) ، يوسف كريمی–

منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

ته می شودمایل نوشباحروف در این حالت، به جای نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان کامل اثر 

جوانان، روابط خانوادگی (. ١٣87) معاونت مطالعات و تحقیقات سازمان ملی جوانان –

.سازمان ملی جوانانانتشارات : تهران. نسلیو 



:رفرنس نویسی به شیوه ونکوورتاریخچه

ا گروه كوچکی از سردبیران مجالت پزشکی در ونکوور كاناد١978اولین بار در سال 
گرد هم جمع شدند تا مبناي مشتركی را جهت وحدت رويه در نگارش و چاپ مقاالت

شناخته اين گروه با توجه به محل برگزاري اين جلسه به نام گروه ونکوور. ايجاد نمايند
«  راهنماي نگارش فهرست منابع»مشتمل بر ١979حاصل اين گردهمايی در سال . شد

. توسط كتابخانه ملی پزشکی آمريکا ارائه شد

اين .رفتتوسعه اين گروه، كمیته بین المللی سردبیران مجالت پزشکی شکل گبا
ده قوانین يکدست و هماهنگ جهت نوشته هاي ارائه ش“كمیته ويرايش هاي متعددي از 

تجديد نظر ١997تهیه و چاپ كرد كه بطور كامل در سال ” به مجالت زيست پزشکی
.به اتمام رسید٢۰۰١شد و ويرايش اصلی و نهايی آن در سال 



:اصول مربوط به شیوه ونکوور

ر متن و با به ترتیب استفاده يا ظهور آنها د، شیوه ونکوورنوشتن منابع در اين ترتیب *

رد استفاده از اعداد در داخل پرانتز مشخص می شود به عبارتی ديگر به هر منبع مو

.استفاده يک عدد اختصاص می يابد

كه به هر منبع، عددي اختصاص می دهید، هر بار كه در متن مجددا می خواهیدوقتی *

.به آن منبع استناد كنید، بايد همان عدد را داخل پرانتز درج نمائید

رشان كه فقط در جدول ها و نمودارها به آن ها اشاره شده نیز بايد به ترتیب ذكمنابعی *

.در مقاله، شماره گذاري شوند



ستفاده تنها منابعی كه در ارتباط نزديک با كار نويسنده بوده و مستقیما از آن ها ا*

.شده بايد ذكر شوند

.  گردندمنابع بايد از مقاالت چاپ شده يا آن هايی كه براي چاپ پذيرفته شده، انتخاب*

ن از اگر مقاله براي چاپ پذيرفته شده ولی هنوز چاپ نشده، بايد هنگام اشاره به آ

.در داخل پرانتز ذكر شود« [5]زير چاپ»عبارت 

ه در مواردي كه فقط چکیده مقاله در اختیار بوده، در پايان نام منبع، ذكر كلم*

شريات، البته بايد به اين نکته توجه شود كه بعضی از ن. ضروري است« [6]چکیده»

.استفاده از چکیده را به عنوان منبع قبول نمی نمايند



.صورت مخفف نوشته شودبه (PubMed)عناوين مجالت بايد بر اساس الگوي پاب مد *

ام در هنگ. مقاالتی كه شش نويسنده يا كمتر دارند، ذكر نام همه آن ها ضروري استدر *

پ پس از تاي. تايپ اسامی، بین هر اسم، يک ويرگول و سپس يک فاصله قرار دهید

مقاالتی كه بیش از شش براي . آخرين اسم، به جاي ويرگول، نقطه بگذاريد

ششم در دارند، نام شش نفر اول را ذكر كرده و پس از نام نويسنده( هفت به باال)نويسنده

استفاده « et al»در منابع انگلیسی از عبارت « و همکاران»منابع فارسی از عبارت 

.می شود

.نیست...( وMD, Phd)به ذكر عنوان و مدرك نويسندگان نیازي *



و برا ي رفرنس دهی در متن، به عنوان يک قاعده كلی، اعداد بعد از نقطه و كاما در آخر هر جمله*

.داخل پرانتز قرار می گیرند

لی نگارشی بسیار مهم هستند چون هريک داراي مفهومی از نظر استانداردهاي بین الملعالئم *

.هستند

اد كنید، در بخشی از متن به چند منبع كه شماره هاي آنها، متوالی و پشت سر هم است استنوقتی *

(8-٣: )مثل. براي توالی اولین عدد و آخرين عدد استفاده كنید( -)از خط فاصله

تناد می خواهید اس( كه شماره هاي آنها پشت سر هم نیست)منبعدر بخشی از متن، به چند وقتی *

:  مثل. كنید، بین هر شماره با شماره بعدي، يک عالمت ويرگول و بدون فاصله قرار دهید

(  5-٢، و ١۰،7)يا ( ٢،١۰،8،6)



رفرنس دهی به شیوه ونکوور

:کتاب انگلیسی

نام (اصلهف()نقطه)بزرگيا حروف اول نام نويسنده با حروف حرف (فاصله)نويسندهخانوادگی نام 

ر اسم ناش(فاصله()دونقطه)نشرمحل (فاصله()نقطه)شماره ويرايش(فاصله()نقطه)كتاب

:مثال(نقطه)انتشارسال (فاصله() نقطه ويرگول)

Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 

2nd ed. Albany(NY): Delmar Publishers; 1996.



:نکات مهم

.افراد به همان ترتيب درج آنها در كتاب تايپ شونداسامي . ۱

nd:ويرايش مثل عبارات روبرو نوشته شودشماره .2 ed ; 4th ed ; 3rd ed2

نويسنده، ويراستار يا سازماني مسئول تهيه اثر باشد، به ممكن است به جاي.۳

.كنيدمثالهاي زير توجه 

Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of 

internal medicine. 14th ed. New York: McGraw Hill; 1998.



:گردآورنده به عنوان نویسنده/ویراستار 

Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly 

people. New York: Churchill Livingstone; 1996.

:سازمان به عنوان نویسنده و ناشر

Institute of Medicine(US). Looking at the future of the Medicaid 

program. Washington: The Institute; 1992.



:کتاب فارسی

ام ن(فاصله()نقطه)حرف يا حروف اول نام با حروف بزرگ(فاصله)نام خانوادگی نويسنده

اسم (فاصله()دونقطه)محل نشر(فاصله()نقطه)شماره ويرايش(فاصله()نقطه)كتاب

(نقطه)سال انتشار(فاصله()نقطه ويرگول)ناشر

در زبان فارسی ممکن است بعد از فامیل از ويرگول استفاده می شود و گاهی نام را هم : توجه

بايد دقت نمود . كامل می آورند كه درست است ولیکن بهتر است از قانون فوق پیروي شود

!!!كه در كل متن يک رويکرد را دنبال شود چه قانون فوق چه نکته ذكر شده



: مثال با یك نویسنده

يا.١٣7١دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ : مشهد. اصول بهداشت روانی. ابوالقاسمحسینی 

. ١٣7١دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ : مشهد. اصول بهداشت روانی. ، احسینی

تان قدس آس: مشهد. پاتوفیزيولوژي بیماريهاي رماتیسمی و خود ايمنی. فريد حسینی رضا

يا.١٣65؛ رضوي

آستان قدس : مشهد. پاتوفیزيولوژي بیماريهاي رماتیسمی و خود ايمنی. حسینی رفريد 

. ١٣65؛ رضوي



:مثال با دو نویسنده

مانی؛ : اصفهان٢٫ويرايش . مبانی زيست مولکولی و مهندسی ژنتیک. امتیازي گیتی؛ كريمی محسن

يا.١٣75

. ١٣75مانی؛ : اصفهان٢٫ويرايش . مبانی زيست مولکولی و مهندسی ژنتیک. امتیازي، گ؛ كريمی، م

انتشارات جهاد دانشگاهی؛ : مشهد. آناتومی انسانی پايه. طاهري م م؛ ابراهیم زاده اردكانی ع رحسن زاده 

.١٣88

:مثال با بيش از سه نویسنده

. ١٣65علمی؛ : تهران. درمانبیماريهاي نقص ايمنی، تشخیص و . ابوالحسن و همکارانفرهودي 



:ترجمه یک اثر در فارسی

(نقطه)دهنويسننام نويسنده پس از نام خانوادگی هر(فاصله)نام خانوادگی نويسنده زبان اصلی

نام و نام خانوادگی مترجم يا ()فاصله)«ترجمه»كلمه (فاصله()نقطه)نام كتاب(فاصله

ال س(فاصله()نقطه ويرگول)نام ناشر(فاصله()دونقطه)محل انتشار(فاصله()نقطه()مترجمان

(نقطه)چاپ

:مثال

:  تهران. ترجمه كورش عظیمی، مهدي صرافی. رويان شناسی پزشکی النگمن. النگمن جان

. ١٣79روشن؛ انديشه 

ترجمه . نوتركیبDNAاصول و كاربرد : بیوتکنولوژي مولکولی. گلیک برنارد؛ پاسترناك، جک

.١٣8٢دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد؛ : مشهد. جواد بهروان



:کتاب چند جلدی با عنوانی عام و عنوانهای خاص هر جلد

نام (قطه فاصلهن)ويسندهننام نويسنده پس از نام خانوادگی هر (فاصله)نام خانوادگی نويسنده زبان اصلی

نام و (اصلهف)«ترجمه»كلمه (فاصله()نقطه)نام جلد(فاصله()دونقطه)شماره جلد(ج()فاصله()نقطه)كتاب

(يرگولنقطه و)ناشرنام(فاصله()دونقطه)محل انتشار(فاصله()نقطه)نام خانوادگی مترجم يا مترجمان

(نقطه)چاپسال (فاصله

دهید و سپس شماره را پس از تاريخ نشر قرار ٣يا ج ٢چنانچه جلدها عنوان جداگانه نداشته باشد، ج 

.صفحات را بنويسید

:مثال

چهر؛ : تهران. ترجمه محمد ناظم. بیماريهاي دستگاه گوارش: ٣ج . اصول طب داخلی. هاريسون تنسلی

.١٣65



ته شده است مشخصات بخشي یا فصلي از كتابي كه بوسيله یك یا چند نویسنده نوش

:به انگليسي

نام (لهفاص()نقطه)زرگبحرف اول نام نويسنده با حروف (فاصله)نام خانوادگی نويسنده فصل

حرف (هفاصل)كتابنام خانوادگی نويسنده يا ويراستار (فاصله()دونقطه()In()فاصله()نقطه)فصل

ماره ش(فاصله()نقطه)نام كتاب(فاصله()نقطه)اول نام نويسنده يا ويراستار با حروف بزرگ

سال (فاصله()نقطه ويرگول)ناشر(فاصله()دونقطه)محل نشر(فاصله()نقطه)ويرايش

(نقطه)صفحه آخر فصل(خطتیره)صفحه اول(فاصله()نقطه()p()فاصله()نقطه)انتشار



:به مثالهاي زیر توجه كنيد

Phillips SJ, Whisnant JP. Hypertension and stroke. In: Laragh JH, 

Brenner BM, editors. Hypertension: pathophysiology, diagnosis, 

and management. 2nd ed. New York: Raven Press; 1995. p. 465-78.

Blaxter P. Social health and class inequalities. In: Carter C, Peel J, 

editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London: 

Academic Press; 1976. p. 165-78.



نکات مهم

ا حرف نام نويسنده، ويراستار، عنوان و همچنین كلمات و نامهاي خاص را باولین . ۱

.حروف بزرگ تايپ كنید

.  ه استنشر يعنی اولین شهري كه در پايین صفحه عنوان كتاب نوشته شدمحل . ٢

بردن از به كار. بیش از يک شهر وجود دارد، فقظ نام اولین شهر را درج كنیداگرنام

.و نظاير آن خودداري كنیدBritaniaیا usaكلماتی مانند 

.ناشر را بطور كامل و خوانا بنويسیداسم . ٣



د را تايپ كنید و سپس شماره صفحات منبع مور( نقطه)pبراي شماره صفحه، حرف  . ۴

p. 1129-57و   p. 122-9:مثل. استفاده را بنويسید

سر هم زمانی كه از صفحات مختلف يک منبع استفاده كرده ايد و شماره صفحات هم پشت

.p: و متوالی نیست، مشابه مثال زير عمل كنید 333,338,340-5

چنانچه كتاب مورد استفاده از چند جلد تشکیل شده، شماره جلد را پس از تاريخ. 5

، از كوتاه شده volum( جلد)بجاي استفاده از كلمه . انتشار و قبل از صفحات بنويسید

:مثل. استفاده كنیدvolآن يعنی 

New York: Academic press; 2003. Vol. 2 p. 134-48



:مشخصات بخشي یا فصلي از كتابي كه بوسيله یك یا چند نویسنده نوشته شده است به فارسي

نام(فاصله()نقطه)حرف اول نام نويسنده با حروف بزرگ(فاصله)نام خانوادگی نويسنده فصل

حرف اول نام (فاصله)نام خانوادگی نويسنده يا ويراستار كتاب(فاصله()دونقطه()در(فاصله()نقطه)فصل

شماره (فاصله()نقطه)نام كتاب(فاصله()نقطه)نويسنده يا ويراستار با حروف بزرگ

سال (فاصله()نقطه ويرگول)ناشر( فاصله()دونقطه)نشرمحل(فاصله()نقطه)ويرايش

(نقطه)صفحه آخر فصل(خطتیره)صفحه اول(فاصله()نقطه)انتشار

:مثال

. پرستاري بالینی در آزمايش هاي تشخیص طبی. محمدپور، ع: در. آزمايش هاي پاتولوژي. محمد پور ع

. 9٫-7٢صفحات ١٣75٫نشر مرنديز؛ : تهران. اولچاپ 

.  گردآورنده محمد توكلی. مسايل روزمره طب اطفال: در. بیماريهاي آلرژيک كودكان. فرهنگ مهرداد

. ١٣6۴٫دانشجو، : تهران



:مقاله انگلیسی

عنوان (فاصله()نقطه)حرف اول نام نويسنده با حروف بزرگ(فاصله)نام خانوادگی نويسنده

سال (فاصله)استذكر شده Medlineويرايش نام مجله به صورتی كه در آخرين (فاصله()نقطه)مقاله

(نقطه)شماره صفحات(فاصله()دونقطه()شماره)انتشارجلديا دوره (فاصله()نقطه ويرگول)ماه(فاصله)انتشار

نوشته yearsinنشده در انتها داخل پرانتز چاپ ولیمقاله انگلیسی پذيرفته شده درصورتیکه : توجه

:مثال.می شود

Fisher GA, Sikic BI. Drug resistance in clinical oncology and hematology. 

Introduction. Hematol Oncol Clin North Am 1995 Apr; 9(2): 58-63.



:نکات مهم

در هنگام . اگر نويسندگان مقاله، شش نفر يا كمتر از شش نفر بودند، بايد نام همه آنان درج شود.۱

پس از تايپ آخرين اسم، به . تايپ اسامی، بین هر اسم، يک ويرگول و سپس يک فاصله قرار دهید

.جاي ويرگول، نقطه بگذاريد

يک اگر اسامی افراد بیش از شش نفر باشد، ابتدا نام شش نفر اول را تايپ كرده و پس از درج.٢

.را تايپ كنید سپس يک نقطه و يک فاصله درج نمايید” et al‘ويرگول و يک فاصله، عبارت 

، عنوان و همچنین كلمات و نامهاي خاص را با حروف بزرگ تايپ (ها)اولین حرف نام نويسنده.۴

.كنید

مجله و عدد داخل [7]در اين قسمت عدد اول، جلد. نوشتن جلد و شماره مجله ضروري است.5

.مجله است[8]شمارهپرانتز، 



باشد می توان ( به دنبال هم)در صورتیکه شماره صفحات كلیه شماره هاي يک جلد، ممتد.6

.از ذكر شماره داخل پرانتز صرف نظر كرد

در واقع شیوه نگارش . مطابق سبک مدالين به صورت مخفف بنويسیدرا عنوان مجله.7

. مشخصات مقاله در پايگاه اطالعاتی مدالين به سبک استاندارد ونکوور است

مثال از. گاهی يک سازمان نقش نويسنده را ايفاء می كند و يا نام نويسنده مشخص نیست.8

:نامشخص بودن نويسنده

No auther given: Coffee Drinking and Cancer of the Pancreas 

[editorial]. BMJ 1999; 283-628.



:به مثالهاي زیر توجه كنيد

Br J Urology به جاي British Journal of Urology

N Eng J Med به جاي New England Journal of Medicine

Am J Hum Genet به جاي American Journal of Genetics

:مثالهاي دیگر براي مقاله چاپ شده در مجالت

Volume with supplement  یك جلدضمیمه

Shen HM, Zhang QF. Risk assessment of nickel carcinogenicity and occupational lung 

cancer. Environ Health Perspect 1994;102 Suppl 1:275-82.

Issue with supplement ضمیمه یك شماره 

Payne DK, Sullivan MD, Massie MJ. Women’s psychological reactions to breast 

cancer. Semin Oncol 1996;23(1 Suppl 2):89-97.



Volume with part بخشي از يك جلد 

Ozben T, Nacitarhan S, Tuncer N. Plasma and urine sialic acid in 

non-insulin dependent diabetes mellitus. Ann Clin Biochem

1995;32(Pt 3):303-6.

Issue with partبخشي از يك شماره

Poole GH, Mills SM. One hundred consecutive cases of flap 

lacerations of the leg in ageing patients. N Z Med J 

1994;107(986 Pt 1): 377-8



:مقاله فارسی

: در همایش

نام (فاصله()هنقط)عنوان مقاله(فاصله()نقطه)نام نويسنده با حروف بزرگ(فاصله)خانوادگی نويسندهنام 

شهر ارائه (فاصله()نقطه ويرگول)زمان ارائه مقاله(فاصله()نقطه)ارائه مقالههمايش 

(نقطه)سال انجام تحقیق(نقطه ويرگول)دانشگاه يا ارگان ارائه مقاله(فاصله()دونقطه)مقاله

:در مجله

نام (فاصله()هنقط)عنوان مقاله(فاصله()نقطه)نام نويسنده با حروف بزرگ(فاصله)نام خانوادگی نويسنده

در صورت وجود شماره، آن را )دوره(نقطه ويرگول بدون فاصله)سال نشر(فاصله)مجله ارائه مقاله

(نقطه)صفحات شمار(فاصله()دونقطه)باالفاصله بعد از دوره داخل پرانتز می نويسیم



:مثال

تعیین نگرش محققین علوم زيستی شهر اراك به تحقیقات مشاركتی . م، چهرئی ع، ارجمندزادگان مكهبازي -

: ؛ اردبیل١٣8۴تیرماه ١۴-١6. كنگره سراسري پژوهش مشاركتی مبتنی بر جامعه١٣8۴٫با مردم در سال 

١٣8۴٫دانشگاه علوم پزشکی اردبیل؛ 

ماهه داراي اختالل 6-٢۴تعیین اثر آموزش تغذيه تکمیلی توسط پزشک بر وزن اطفال . م، چهرئی عكهبازي -

٢١٫-٢6(: ٣)7؛ ١٣8٣فصلنامه ره آورد دانش . رشد

مجله دانشگاه علوم پزشکی ايران، سال . جامعه پزشکی و استفاده از اطالعات علمی. ترخانی امیرحسنحاجی -

76٫-7٢(: ١٣7٢تابستان )٢اول، ش 



:منابع الکترونیکی

كتابهاي الکترونیکی و پايگاههاي اطالعاتی؛ مجالت؛ webpagesصفحات وب ؛Softwereنرم افزار : شامل

ظه نشانی يک اينترنتی ثابت نیستند يعنی ماهیت اطالعات در اينترنت متغیر بوده و ممکن است هر لحمنابع 

از سايت تغییر كند و يا هر روز اطالعات جديدي وارد صفحات سايت ها شود كه ممکن است كامال متفاوت

.اطالعات پیشین باشد

.اگر صفحه اينترنتی داراي نويسنده است مانند مثال زير عمل كنید

Kilmartin M. Women in GP: a strategy for women GPs. 2003. RACGP Online. Available at: 

URL:http://www.racgp.org.au/. Accessed Jul 30, 2003.

Kilmartin:نويسنده. ١ M،

٢۰۰٣و سال انتشار مطلب ،Women in GP: a strategy for women GPs(: مدرك)عنوان صفحه. ٢

RACGP Online: عنوان وب سايت. ٣

و سپس نشانی اينترنتی  Available atعبارتدرج . ۴

Accessed Jul 30, 2003: صفحهتاريخ مشاهده .5



:دیگریك مثال 

McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. 2013. Available at: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory_11531.html. Accessed 

Sep16, 2014.

:ابتدا عنوان مطلب را درج كنيداگر صفحه اینترنتي نویسنده ندارد، 

High blood pressure in pregnancy. 2011. Available at: 

http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hbp_preg.htm Accessed Oct 21, 

2012



·پروكواستمقاله یك مجله الكترونيكي موجود در پایگاه اطالعاتي تمام متن 

د مثال درج مشخصات مقاله يک مجله الکترونیکی موجود در پايگاههاي اطالعاتی مختلف ماننبراي 

.زير عمل كنید

نگلیسی درج مشخصات مقاله مجله الکترونیکی مشابه مواردي است كه براي درج مشخصات مقاله ا

ام و ذكر ن” نشريه الکترونیکی“ به معناي [Serial online]عبارتتنها تفاوت، درج . به كار می بريد

ونظایر آن ;Blackwell SynergyProquest; Elsevier; ScienceDirect:مانندپايگاه اطالعاتی 

.است

Rockwood K, Graham JE, Fay S. Goal setting and attainment in Alzheimer’s 

disease patients treated with donepezil. J Neurol Neurosurg Psychiatry [serial 

online] 2002; 73(5):500-507. Available from: Proquest , Accessed Dec 19, 2003.



:الکترونیکیکتاب

:، مانند مثالهاي زير عمل كنيداست(CD)اگر از متن كتابي استفاده مي كنيد كه به شكل 

The Oxford English dictionary [book on CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford 

University Press; 1998.

Martindale: the complete drug reference [book on CD-ROM]. Englewood,CO: 

Micromedex; 1999. Based on: Parfitt K, editor. Martindale: the complete drug 

reference. London: Pharmaceutical Press; 1999.

را اگراز متن كتابي استفاده مي كنيد كه در محيط اينترنت است، مشابه مثالهاي باال بنويسيد و به جاي

.جايگزين کنيد [book on Line] book on CD-ROM]عبارت ]عبارت 



:مکاتبات با پست الکترونیکی

Smith P. New research projects in gastroenterology [online]. E-mail to Matthew 

Hart)mh@hospital.wa.gov.au (Feb 5, 2000.

:پایان نامه

كلمه (فاصله()نقطه)قیقتحعنوان (فاصله()نقطه)حرف اول نام محقق با حروف بزرگ(فاصله)نام خانوادگی محقق

سال (يرگولنقطه و) كنندهحمايتدانشگاه يا ارگان (فاصله()دونقطه)محل تحقیق(فاصله()ويرگول)«…پايان نامه دوره»

.(نقطه)انجام تحقیق

mailto:)mh@hospital.wa.gov.au


:مثال

رونشیال سیر تکامل طبیعی و غیر طبیعی مشتقات قوس اول ب. پور، محمد جعفرگلعلی 

زشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پ: پايان نامه دكتراي تخصصی، مشهد. در جنین

١٣7۴٫مشهد، 

به جزء موارد فوق می توان به جزوه، بروشر، فرهنگ لغت و مقاله در روزنامه نیز ارجاع

م جهت فرهنگ لغت نیز اس. براي جزوه ارگان منتشركننده در ابتدا آورده می شود. داد

ديگر مقاله در روزنامه نیز مثل مقاالت. كلی و معروف فرهنگ لغت در ابتدا آورده می شود

.است كه در باال توضیح داده شد



حسن توجه شمابا تشکر از 


