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الگوهاي رفرنس نویسی 



الگوهاي رفرنس نویسی

 APA/ونکوور/ هاروارد



 تکلیف یا گزارش مقاله، یک نوشتن حین •
 با ها استدالل معمول، بطور دیگر درسی
 می حمایت دیگر شده منتشر کارهاي به ارجاع

.شود

 شده منتشر کار از است ممکن مراجعات این•
 گزارشات روزنامه، مقاالت یا ژورنال در

 کتاب، از خاصی هاي فصل یا کتابها دولتی،
 در موجود مطالب یا و محقق هاي نامه پایان

.باشد اینترنت



  )Referencing(رفرنس دادن)  Citation(استناد کردن 

 
 خود متن از قسمتی دیگر،در نویسندگان کار به ارجاع عمل ،کردن استناد•

 هم و زمینه آن در شده انجام مطالعه دهنده نشان هم کارها به استناد.است
.است کار نتایج و مفاد براي حمایتی

 رفرنس و استناد دیگر علل .باشد می کار پایان در رفرنس یک مستلزم استنادي هر•
: از عبارتند صحیح دادن

دیگر نویسندگان هاي ایده و مفاهیم به دادن اعتبار١.

خواننده براي خود کار بودن عمیق و وسیع بر مبنی مدرکی ایجاد٢.

شده استناد هاي رفرنس آسان تعیین براي خود کار خوانند ساختن قادر٣.

کنید یادداشت خوانید، می که را مستنداتی همه جزئیات که باشید داشته توجه۴.



:)Referencing(رفرنس دادن

1. Moore Z, Price P. Nurses'
attitudes, behaviours
and perceived barriers
towards pressure ulcer
prevention. J Clin Nurs.
2004 Nov; 13(8):942-51.

2. Potter P, Perry AG.
Fundamentals of nursing
.5th. Sidney, Elsevier.
2005:1450– 1454.

 فشاري زخم از پیشگیري اینکه بدلیل 
  از و بوده عاملی چند مشکل یک

  رفتار بر زیادي تاثیر نگرش طرفی
   منفی نگرش فرد یک اگر و دارد

  باشد داشته خاص موضوعی به نسبت
  او باشیم داشته انتظار نباید بنابراین

 خود از حمایتی و مثبت هاي رفتار
 .)1( دهد بروز

 شرایط بدلیل ویژه هاي بخش بیماران
 بیشتري معرض در جسمانی و بالینی

  می  فشاري  زخم به ابتال نظر از
َ .)2( باشند

):Citation(استناد کردن 



رفرنس نویسی به سبک هاروارد



:)Referencing(رفرنس دادن

• Aydin K, Yildiz H. Teachers’
perceptions in central Turkey
concerning epilepsy and
asthma and the short-term
effect of a brief education on
the perception of epilepsy.
Epilepsy & Behavior, 2007,
10, 286–290.

• Baker G.A, Hargis E, Hsih M,
Mounfield H. Perceived
impact of epilepsy in
teenagers and young adults:
An international survey.
Epilepsy & Behavior, 2008,
12,395–401

  شایع نوجوانان و کودکان بین در صرع
 1000 هر در 2/4 تا 6/3 و بوده

  کشورهاي در را نوجوان و کودك
 میزان همین برابر 2 تقریبا و پیشرفته

 داراتوسعه حال در کشورهاي در را
- Christensen(میباشد
  می ادعا ایران صرع انجمن.)2007

  30 از بیش ساله هر ایران در که کند
  10 که شوند می صرع دچار نفر، هزار
 نوجوانان و کودکان آنان از نفر هزار

   .) Baker 2008(هستند

):Citation(استنادکردن



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد

در زمان رفرنس دهی به کار یک نویسنده در متن خود، نام او و سال انتشار    -1
:کار او نوشته می شود

:زمانی که بیش از یک نویسنده در متن بیان شده اند  -2



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد

:نویسنده براي یک کار  4بیش از  -3

 

 داخل باید جمله: شده منتشر متن یک از هاي قسمت کردن قول نقل -4
.گیرد قرار قول نقل نشانه



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد

 ممکن .باشد مشخص سایت نویسنده باید : ها داده پایگاه  - 5
  .باشد کمپانی یا و سازمان شرکت، یک نویسنده، است

.دارد وجود وب صفحه انتهاي در انتشار تاریخ همچنین



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

نویسنده، حرف اول نام،سال، عنوان کتاب، ویرایش، مکان : کتاب 
انتشار، ناشر

  و مطالعه سازمان :تهران .ویرایش راهنماي ،1379 .غالمحسین زاده، غالمحسین•
.)سمت(ها دانشگاه انسانی علوم کتب تدوین

• Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and
Guide to Improving your Understanding of Written French.
Chicago: McGraw-Hill.



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

فقط نام خانوادگی نویسنده اول و حرف اول نام  : نویسنده  4کتابهایی با بیش از  

.آورد می شود et alو به دنبال آن 

  .درمان و تشخیص :ایمنی نقص بیماریهاي ،1365 .دیگران و ابوالحسن فرهودي،•
.علمی :تهران ،2ویرایش

• Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton,
NJ: Princeton University Press.



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

  ویرایش، کتاب عنوان سال، ،ed نام، اول ،حرف نویسنده: شده ویرایش کتابهاي
.ناشر انتشار، مکان

 

.مرکز نشر دانشگاهی: تهران .درباره ویرایش. ، ویرایشگر1365. پورجوادي، نصراله•

 

  وجود سال یک در نویسنده توسط کار چند اگر : نویسنده یک متعدد کارهاي
  خاطر به .شوند ممیز تاریخ از کوچکتربعد حرف کردن اضافه با باید آنها دارد،

.کنید استناد شکل همین به نیز متن در که باشید داشته

  :انتشار مکان کتاب، عنوان ،)کوچک حروف سال (نام، اول حرف نویسنده،   
ناشر



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

 

 ترجمه .کتاب عنوان .سال نویسنده، :اند شده ترجمه که کتابهایی
ناشر :انتشار مکان. )مترجم نام (توسط)زبان از (شده

 ارشاد و فرهنگ وزارت :]تهران[ دوائی پرویز ترجمه .سناریونویسی فن ،1365 .یوجین ویل،•
سینمایی روابط و تحقیقات کل اداره اسالمی،



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

• Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and
Guide to Improving your Understanding of Written French
[online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from:
http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004].

  قابل.ناشر:انتشار مکان.کتاب عنوان .سال .نویسنده :الکترونیکی کتابهاي 
Available(است دسترسی through(الکترونیکی،آدرس کتاب رفرنس Web



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

 کامل عنوان.مقاله عنوان .نام،سال اول نویسنده،حرف -1
.صفحه شماره جلد، شماره.ژورنال

• Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management
Computing, vol. 13, no. 12, pp. 48-49, 52.

  .88 .زیتون ."ایران کشاورزي توسعه به خدمت در کتابخانه نقش"1368 .نسریندخت خراسانی، عماد•
.49 ،19-18 :1368 فروردین



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

:ها داده پایگاه از دسترس قابل ژورنال هاي مقاله

  جلد، شماره ژورنال، کامل عنوان .مقاله عنوان.سال نام، اول حرف نویسنده،
Available(است دسترسی قابل .صفحه شماره through(:داده پایگاه اسم.

• Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative
Medicine: a Concept Map. BMC Complementary and Alternative
Medicine [online] vol. 2, no. 4 (13 February 2004). Available from:
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf
[Accessed 5 May 2004].



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

: روزنامه هاي مقاله

 عنوان .ستون سرصفحه یا مقاله عنوان.سال نام، اول حرف نویسنده،
.ستون بند و صفحه شماره و ماه و روز.روزنامه کامل

.شهریور 17 کیهان، "کنیم؟ مقابله یرقان بیماري با چگونه"1361 .محمدرضا زالی،•



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

: آنالین روزنامه هاي مقاله

قابل دسترس  . نام روزنامه.عنوان صفحه. نویسنده، سال
اسم پایگاه داده ):Available through(در

• Borger, J., 2005. Mayor Issues SOS as Chaos Tightens its Grip. 
Guardian [online] 2 September. Available from: 
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
[Accessed 2 September 2005]



: انواع دیگر مستندات

 کلی عنوان.،سال)شرکت(گروه نویسنده : ساالنه هاي گزارش  
.ناشر :انتشار مکان .ساالنه گزارش

 کامل عنوان .سال سازمان، یا نویسنده،ویرایشگر : کنفرانس گزارش 
.ناشر :انتشار مکان تاریخ، موقعیت، .کنفرانس گزارش

• Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I.
Raitt, ed. 9th International Information Meeting, London 3-5 December
1988. Oxford: Learned Information, pp. 323-330.



:انواع دیگر مستندات

اسم . سطح.عنوان پایان نامه. نویسنده، سال انتشار: پایان نامه  
رسمی دانشگاه

  نامهپایان ."سرگذشتنامه مقاالت استنادي تحلیل"،1366 .آذرشهر موسوي،•
.تهران دانشگاه تربیتی، علوم دانشکده رسانی، اطالع و کتابداري ارشدکارشناسی

• Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set
Partitioning Problem. Ph.D. thesis, Illinois Institute of
Technology.



:انواع دیگر مستندات

 .انتشار سال.فیلم یا DVD کامل عنوان : DVD یا ویدئو فیلم، 
.فیلم سازنده:مبدا کشور.کارگردان

 قابل .کار عنوان .تصویر تهیه سال نویسنده، : الکترونیکی تصاویر
Available(در دسترسی through(:داده پایگاه آدرس



رفرنس دهی به سبک ونکوور
Vancouver

  



:تاریخچه 

 ونکوور در پزشکی مجالت سردبیران از کوچکی گروه 1978 سال در بار اولین

 مجالت در شده ارائه مقاالت نگارش راهنماي تهیه براي کلمبیا بریتیش

 حاصل .شد شناخته ونکوور گروه نام به گروه این .شدند جمع هم گرد پزشکی

 توسط منابع فهرست نگارش راهنماي بر مشتمل 1979 سال در گردهمایی این

 المللی بین کمیته  ,گروه این توسعه  با .شد ارائه آمریکا پزشکی ملی کتابخانه

 " از متعددي ویرایشهاي کمیته این  .گرفت شکل پزشکی مجالت سردبیران
 زیست مجالت به شده ارائه هاي نوشته جهت هماهنگ و یکدست قوانین

 و شد نظر تجدید 1997 سال در کامل بطور که کرد چاپ و تهیه " پزشکی

  .رسید اتمام به 2001 سال در آن نهایی و اصلی ویرایش

.کنند می پیروي قوانین این از پزشکی علوم حوزه نشریه 500 از بیش اکنون هم



رفرنس دادن
)Referencing(:

1. Moore Z, Price P.
Nurses' attitudes,
behaviours and
perceived barriers
towards pressure ulcer
prevention. J Clin Nurs.
2004 Nov; 13(8):942-
51.

2. Potter P, Perry AG.
Fundamentals of
nursing .5th. Sidney,
Elsevier. 2005:1450–
1454.

 

  فشاري زخم از پیشگیري اینکه بدلیل
  طرفی از و بوده عاملی چند مشکل یک

  اگر و دارد رفتار بر زیادي تاثیر نگرش
 موضوعی به نسبت  منفی نگرش فرد یک

 انتظار نباید بنابراین باشد داشته خاص
  و مثبت هاي رفتار او باشیم داشته

 بیماران .)1 ( دهد بروز خود از حمایتی
  و بالینی شرایط بدلیل ویژه هاي بخش

  ابتال نظر از بیشتري معرض در جسمانی
 .)2( باشند می  فشاري  زخم به

):Citation(استناد کردن 



:اصول مربوط به شیوه ونکوور

 منبع آن به  خواهید می مجددا متن در هربارکه دهید، می اختصاص عددي ، منبع هر به که وقتی•

  .نمایید درج را عدد همان باید کنید، استناد

  می قرار پرانتز داخل و جمله هر آخر در کاما و نقطه از بعد اعداد این کلی، قاعده یک عنوان به •

.گیرند

 استناد ) است هم سر پشت و متوالی آنها، هاي شماره که ( منبع چند به متن از بخشی در وقتی•

  )3-8( : مثل .کنید استفاده عدد آخرین و عدد اولین توالی براي ) - ( فاصله خط از کنید،

  خواهید می )نیست سرهم پشت آنها هاي شماره که ( منبع چند به متن، از بخشی در وقتی •

   :مثل .دهید قرار فاصله بدون و ویرگول عالمت یک بعدي، شماره با شماره هر بین کنید، استناد

)8، 7، 6 ، 2 (  



:رفرنس دهی کتاب به سبک  ونکوور

  : کتاب

 نام اول حروف یا حرف )فاصله( نویسنده خانوادگی نام
 ) :(نشر محل )نقطه(ویرایش شماره)نقطه(کتاب نام )نقطه(کوچک

)نقطه(انتشار سال ) ;(ناشر

• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses.
2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996.

  1371 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه :مشهد .روانی بهداشت اصول .ابوالقاسم حسینی،•



:رفرنس دهی کتاب به سبک  ونکوور

 را اول نفر شش نام ابتدا باشد، نفر شش از بیش افراد اسامی اگر 
et‘ عبارت فاصله، یک و ویرگول یک درج از پس و کرده تایپ
al” نمایید درج فاصله یک و نقطه یک سپس کنید تایپ را.  

   



:رفرنس دهی کتاب به سبک ونکوور

:اثر یک ترجمه  

 ترجمه .النگمن پزشکی شناسی رویان .جان النگمن،
 اندیشه :تهران .صرافی مهدي عظیمی، کورش
.1379 روشن،



رفرنس دهی مقاالت به سبک  
:ونکوور

  :مقاله

 عنوان)تقطه(کوچک نام اول حرف)فاصله(نویسنده خانوادگی نام
 یا جلد) ;(ماه)فاصله(انتشار سال)فاصله(مجله نام)نقطه(مقاله
صفحات شماره ) : شماره(انتشار دوره

• Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996 Jun1;124 (11): 980-3

 



:رفرنس دهی مقاالت به سبک  ونکوور

  را اول نفر شش نام ابتدا باشد، نفر شش از بیش افراد اسامی اگر

et‘ عبارت فاصله، یک و ویرگول یک درج از پس و کرده تایپ
al” نمایید درج فاصله یک و نقطه یک سپس کنید تایپ را.  

• Parkin DM, Clayton D, Black RJ, Masuyer E, Friedl HP,
Ivanov E, et al. Childhood Ieukaemia in Europe after
Chernoby1: 5 year follow-up. Br JCancer 1996;73:1006-
12



:رفرنس دهی پایان نامه به سبک ونکوور 

  طبیعی غیر و طبیعی تکامل سیر " .جعفر محمد پور، گلعلی•
 دکتراي نامه پایان ".جنین در برونشیال اول قوس مشتقات

.1374 مشهد، پزشکی علوم دانشگاه پزشکی دانشکده تخصصی،

•  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the
elderly's access and utilization [ dissertation].
St. Louis (MO): Washington Univ; 1995



:منابع الکترونیکی

 :سایت وب عنوان:)مدرك(صفحه عنوان .نویسنده 
Available عبارت درج at:”  : نشانی سپس 

  'صفحه مشاهده تاریخ:اینترنتی
 

• 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.



:منابع الکترونیکی

:اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنید  

• High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hb
p_preg.htm Accessed Oct 21, 2002



:منابع الکترونیکی
   :الکترونیکی مجله یک مقاله 

  درج براي که است مواردي مشابه الکترونیکی مجله مقاله مشخصات درج
  عبارت  درج تفاوت، تنها .برید می کار به انگلیسی مقاله مشخصات

[serial online]  پایگاه نام ذکر و ”الکترونیکی نشریه “ معناي به  
;proquest مانند اطالعاتی Elsevier; ScienceDirect;

Blackwell Synergy است آن نظایر و.

• 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.



:منابع الکترونیکی

:  کتاب  الکترونیکی

است ، مانند  CDاگر از متن کتابی استفاده می کنید که به شکل 
:مثالهاي زیر عمل کنید

• The Oxford English dictionary [book on 
CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford 
University Press; 1998.



APAرفرنس نویسی

American Physiological Associations



تاریخچه

 APA نگارش شیوه آمریکا، روانشناسان انجمن نگارش، در سهولت براي •
.است  شده مرسوم جهان در است دهه دو از بیش که دادند پیشنهاد را

•APA از عبارتست American Phsycological Associasions 
.است شده اقتباس )آمریکا روانشناسان انجمن (

 نام خالصه صورت به شده نقل مطلب مشخصات APA شیوه در •
 شود می نوشته ها عبارت مقابل پرانز در صفحه و انتشار سال خانوادگی،

 کتاب نام انتشار، سال نام، ، خانوادگی نام شامل منبع جامع مشخصات و
 الفبا حروف اساس بر چاپ شماره و انتشارات مترجم، احتماال مقاله، یا

.شود می آورده نوشتار انتهاي در



:)Referencing(رفرنس دادن

  طراحی .)1388( .سعیده بزازیان،•
 -روانی -زیستی فرضی مدل

  دیابت بیماري با سازگاري اجتماعی
  رشته دکتري نامه پایان - یک نوع

.سالمت روانشناسی

  تاثیر  .)1386( .حمید پورشریفی،•
 شاخص بهبود بر انگیزشی ي مصاحبه

  دیابت به مبتال افراد در سالمت هاي
  دانشگاه دکتري نامه پایان -دو نوع

.تهران

  .)1387( .هادي منش، جعفري •
  نشر :قم درمان، هاي راه و دیابت

والیت فجر
•  

 

میلیون نفر یعنـی   284، 2030در سال 
درصد کل مبتالیان به این بیماري  75

ــال  در جهـــان در کشـــورهاي در حـ
ــادل   82توســعه و  ــون نفــر مع  25میلی

درصد، نیز در کشورهاي توسعه یافته 
ــرد  ــد کـ ــد و (. زنـــدگی خواهنـ ویلـ

) 1047: 2004همکاران، 

 

:)Referencing(رفرنس دادن



  نام خالصه صورت به شده نقل مطلب مشخصات APA شیوه در •
  نوشته ها عبارت مقابل پرانز در صفحه و انتشار سال خانوادگی،

  نام، ، خانوادگی نام شامل منبع جامع مشخصات و شود می
  و انتشارات مترجم، احتماال مقاله، یا کتاب نام انتشار، سال

  آورده نوشتار انتهاي در الفبا حروف اساس بر چاپ شماره
.شود می

  : مثال•

  انتهاي در و شود می آورده) 21 ص 1373 فرهنگی ( متن در
  ، انسانی ارتباطات ) 1373 ( اکبر علی فرهنگی[ مقاله یا کتاب
. شود می نوشته ]اول ،چاپ تایمز تهران ،انتشارات اول جلد



حالتهاي گوناگون منبع نویسی در متن

  فرهنگی ( شیوه از نشود برده متن در اثر صاحب از نامی اگر - 1
.شود می استفاده ) 21 ص 1373

 پدید نام ذکر به لزومی دیگر شود آورده متن در مولف نام اگر -2
نیست پرانتز در اثر آورنده

  (. تفاهم و تفهیم یعتی ارتباط :است معتقد فرهنگی ؛ مثال براي
.)43 ص 1373

 از باشد، صفحه استناد بدون قولی نقل شده عنوان مطلب اگر -3
.شود می پرهیز صفحه شماره آوردن

 نیز تفاهم و تفهیم را آن توان می ارتباط تعریف در ؛ مثال براي 
)1373 فرهنگی(.نامید



حالتهاي گوناگون منبع نویسی در متن

 است داشته اثر چندین سال یک در که اي نویسنده آثار همه از اگر - 4 
 انگلیسی کوچک حروف با و الفبا ترتیب به را ،آنها باشد شده استفاده
 دهنده نشان ) 43ص a 1373فرهنگی( قبل مثال در .کنند می متمایز
.است 1373 سال در فرهنگی اثر اولین

 قول نقل شیوه چند به نباشد اثر صاحب به مربوط که هاي قول نقل - 5
 در اصلی قول نقل صاحب خانوادگی نام و نام اینکه اول .شوند می نویسی

 ارتباط یک کل از است معتقد مهرابیان آلبرت : مثال .شود می ذکر متن
 نقل به مهرابیان( .دارد کالمی غیر ارتباط جنبه آن درصد 93 فردي میان

.)86 ص b 1373فرهنگی از



ماخذ نویسی در انتهاي متن

 نام اساس بر و الفبایی صورت به نیز مطالب انتهاي نویسی ماخذ•
.شود می تنظیم آثار صاحب خانوادگی

 عدد یک از بیشتر سال طول در نویسنده یک شده استفاده آثار تعداد اگر•
 نام و خانوادگی نام از بعد و انگلیسی کوچک الفبا حروف با را باشد،آنها

.کنند می متمایز
 [ بلند تیره خط از آثار صاحب نام تکرار مواقع در درنگارش تسریع براي•

.بود خواهند مطلب گویاي ذیل موارد. شود می استفاده ]سانتیمتر یک
 تهران انتشارات ، اول ،جلد انسانی ارتباطات )a )1373اکبر علی فرهنگی§

اول ،چاپ تایمز
§_____)b 1373( تحقیقاتی و مطالعاتی ،فصلنامه عمومی افکار مدیریت  

18 مسلسل ،شماره 3 ،شماره ششم سال ،) 53-62 ص( رسانه"



ارجاع اینترنتی

 می را استفاده مورد سایت نام فقط اینترنتی درارجاعات پژوهشگران برخی•
 اصلی منبع به تواند نمی مخاطبی هیچ روش این با که درصورتی آورند
.شود می داده توضیح نیز اینترنتی ارجاع نحوه ادامه در لذا کند پیدا دست

 اسم ابتدا پرانتز داخل و متن در مکتوب ارجاع همانند اینترنتی ارجاع براي•
 در اما .شود می نوشته صفحه شماره آخر ودر انتشار سال سپس نویسنده

  پایگاه -3 سند عنوان -2 نویسنده نام -1 عنصر شش مکتوب متن انتهاي
.شود می آورده نتی اینتر نشانی -6 صفحه -5 تاریخ - 4 وبی

نوع هر یا سازمان طرف از سند اگر نویسنده؛ -1•

 یا و مدافع هاي گروه دولت، است ممکن که شده تولید دیگري موسسه
 محسوب سند نویسنده میتواند شده یاد سازمان باشد، تجاري شرکتهاي

.هستند گزارشها این نویسنده خبري ناشر یا خبرگزاري همچنین.شود



ارجاع اینترنتی

 می ذکر متفاوت مکان دو در معموال وبی سند عنوان سند؛ عنوان -2
 باالي در دیگري و مرورگر صفحه باالي نشانی نوار در یکی .شوند
  چنانچه که است این موارد این در عمل الگوي .سند صفحه خود

  عنوان خود احتماال باشد عنوان شبیه باال مکان دو در موجود نوشته
 سند صفحه روي عنوان که شود می توصیه تفاوت درصورت و است

.گیرد قرار مالك
 می انجام سند برگیرنده در وبی پایگاه به دادن ارجاع سند؛ پایگاه -3

 کلی بافت کننده بیان و ارجاع اصلی اجزاءاطالعاتی از یکی .شود
.گیرد می قرار آن در سند که است تري

 یا و شده نوشته بار اولین براي سند یک زمانیکه تاریخ؛یعنی -4
 گرفته قرار وب در بار نخستین براي سند که مشابه تاریخ نزدیکترین

.است



APAمهم ترین نکات ارجاع درون متن به شیوه

  شود، مشخص نوشته بخش هر در باید متن نگارش موقع در•
  ایده و عقاید کننده بیان :است نویسنده نگارش یا انشاء :مطلب

  دیگر نویسنده از مستقیم قول نقل است؛ متن نویسنده هاي
  دیگر نویسنده از مستقیم غیر قول نقل ؛)شده رونویسی( است
  با و شده خوانده دیگري نویسنده مطلب / سده اقتباس( است
.)شود می بیان جدید انشاء

  معمول طور به :نمود دقت بسیار باید مستقیم هاي قول نقل در•
  معتبر نویسنده یک از تعریف یک بیان براي مستقیم قول نقل

  داشته وجود متن در مستقیم قول نقل تعدد نباید شود؛ استفاده
باشد



APAارجاع درون متن به شیوه

)1387 محمدي، (-

)1387 احمدي، و محمدي (-

)1387 محمودي، و احمدي و محمدي( نویسنده سه تا-

)1387 همکاران، و محمودي و احمدي و محمدي( نویسنده سه از بیش-

  شده رونویسی که متنی و شود داده صفحه شماره باید مستقیم قول نقل در
گیرد قرار ”گیومه داخل“



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

:نویسنده یک با :کتاب•

 مکان .کتاب عنوان.)سال (.نامفرد نویسنده، خانوادگی نام
ناشر:انتشار

  .کاربردها و مفاهیم ها، نظریه :اجتماعی شناسی روان .) 1375 ( یوسف کریمی،•
.ارسباران نشر :تهران

:نویسنده دو با :کتاب•

  علی :ترجمه .کیفی تحقیق روش .) 1995 ( .ب گرچن راسمن، و کاترین مارشال،
.فرهنگی هاي پژوهش دفتر انتشارات :تهران )1377(اعرابی محمد سید و پارسائیان

  می اضافه “همکاران و “نویسنده ششمین از بعد دارند نویسنده شش از بیش که منابعی
.شود



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه
مجله :مقاله

مجله،صفحه شماره مجله، دوره .مقاله عنوان.)سال (.فرد  نام خانوادگی، نام
 مردودي میزان بررسی .) 1372 ( بهرام سلیمانی، و محمد یعقوبی، قربانعلی؛ اسدالهی،•

   تحصیلی سال در اصفهان شهر ابتدایی مقطع آموزان دانش در تولد رتبه با وقبولی
32ص  . 2 و1 شماره ،2 دوره شناختی، روان هاي پژوهش 67-1366

ها همایش مقاالت مجموعه :مقاله
  مکان کننده، برگزار نهاد یا مقاله،سازمان عنوان .)سال(.فرد نام خانوادگی، نام

برگزاري
 مجموعه در .رخطب دکتري هاي برنامه ایجاد هاي چالش .) 1386 ( احمد خامسان،•

 برنامه و پژوهش مؤسسه )35- 24 ص( ایران دکتري هاي دروه بر تأملی همایش مقاالت
.نور پیام دانشگاه ، 1386 اردیبهشت تهران، عالی، آموزش در ریزي



APAمهم ترین نکات منبع نویسی به شیوه

)اینترنتی / آنالین( برخط :مقاله

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

•  Bernstein,m.(2002).10 tip on writing the living
web.A List Apart:For people who make
websites,149.retried May2,2006,frome
http://www.alistapart.com/article/writeliving



:استناد به اینترنت

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

• 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

 نیز منبع به دسترسی تاریخ ,انتها در ,اینترنتی منابع به استناد در•
شود می قید



پایان نامه ها و گزارش هاي پژوهشی: منابع چاپ نشده

  و تحصیلی،دانشگاه مقطع(.نامه پایان عنوان.)اخذ سال (.فرد نام خانوادگی، نام
.)نامه پایان ارائه سال

  سالمت و تحولی  زمینه در خود ادراك اي مقایسه بررسی .) 1374 ( احمد خامسان،•
 چاپ .)1374تهران، دانشگاه تربیتی، شناسی روان ارشد کارشناسی نامه پایان( .روانی
.نشده



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

  از و شوند می نوشته مراجع فهرست در اثر عنوان الفبایی ترتیب حسب بر منابع
.شود می استفاده نشر سال پسوند براي کوچک حروف

.رشد :تهران .اجتماعی شناسی روان .)الف 1387 ( یوسف کریمی،•

.آگه :تهران .شخصیت شناسی روان .)ب 1387 ( یوسف کریمی،•



منبع نویسی وقتی نویسنده شخص نیست

 با اثر کامل عنوان نویسندگان، یا نویسنده نام جاي به حالت، این در
.شود می نوشته مایل حروف

 روابط جوانان، .)1387(.جوانان ملی سازمان تحقیقات و مطالعات معاونت•
.جوانان ملی سازمان انتشارات :تهران .نسلی و خانوادگی



Endnoteنرم افزار     

  افزارهاي نرم ترین جامع و بهترین از یکی EndNote افزار نرم•
  روز رشد با .است پژوهش در ها استناد و اطالعات مدیریت

  ي برا نیز اطالعات این مدیریت علمی، اصالعات افزون
  چون ابزارهایی .است دغدغه یک مختلف هاي حوزه پژوهشگران

EndNote و ها استناد مدیریت زمینه در چشمگیري کمک  
  استانداردهاي اساس بر مقاله نشر و علمی مقاالت نوشتن
.کند می کمک المللی بین ناشرین مختلف



منابع مورد استفاده

سایت دکتر مهرداد جاللیان•

• (http://www.drmehrdad.com )
مرکزمطالعه و توسعه آموزش پزشکی•

• http://vcheducation.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=9
811&Site=vcheducation.ajums.ac&Lang=fa-IR

• http://www.mums.ac.ir/nurse/fa/ms_help_tez_nm
• www.apa.org
• www.modares.ac.ir/file/endnot.ppt 

http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/harvard04.
htm

  انتشارات .زنجان.ISI مقاالت نگارش مبانی و اصول .ح حسنلو•
1382.دانش


