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تعاریف منبع نویسی )(Citing or Referencing
اعالم نشانی دقیق و صحیح منابع استفاده شده در تهیه آثار آکادمیک  ،منبع نویسی نامیده می شود.
منبع نویسی یعنی اشاره کردن به مدرک  ،سند یا ماخذ.
منبع نویسی یعنی اعالم منابع اطالعات و عقایدی که در یک اثر استفاده کرده اید.
منبع نویسی روش استاندارد تعیین منابع اطالعاتی استفاده شده در نوشته های آکادمیک می باشد.
دو واژه  Referenceو  Citationهم معنی می باشند.
ویژگی های منبع نویسی صحیح
منبع نویسی درست ثابت می کند که منابع اطالعاتی مناسب را کنکاش کردید  ،با پیشرفتها آشنا بوده و از محققین
پیشرو در موضوعی خاص هستید.
منبع نویسی صحیح نشان می دهد که عقاید شما با عقاید متخصص خاص ارتباط دارد که به اثر خود اعتبار می بخشید.
منبع نویسی درست به خوانندگان این امکان را می دهد تا منابعی را که استفاده کرده اید کنکاش کرده و پیدا کنند .
منبع نویسی درست برای اجتناب از سرقت ادبی ضروری است.
منبع نویسی در آثار آکادمیک
منبع نویسی حیطه و گستره عقاید و دیدگاه های موجود در خصوص موضوعی که در باره آن تحقیق شده است را
نشان می دهد.
مکانی را که اطالعات و عقاید دیگران از آنجا گرفته شده اند را نشان می دهد.
قواعد منبع نویسی
هر زمانی که از عقاید و اطالعات فرد دیگری استفاده شد  ،باید یک منبع ارائه شود.
یک منبع باید هنگام استفاده در موارد زیر ارائه شود:
 ترجمه و تفسیر ) : (Paraphraseبیان عقاید فرد دیگر در آثار خود.
 چکیده ) : (Summarizeبیان عقاید فرد دیگر به شکل خالصه در آثار خود.
 نقل قول ) : (Quoteبیان عقاید فرد دیگر دقیقا عین آثار وی.
 کپی ) : (Copyتکثیر یک منحنی  ،نمودار یا جدول از اثر فرد دیگر.
هر منبع بایست در دو مکان نشان داده شود:
 بهعنوان یک ارجاع کوتاه در متن آثار تان نشان داده شود(in-text reference).
 یکبار بطور کامل در فهرست منابع در پایان اثر لیست شود .این نوع فهرست دارای جزئیات کامل بوده و
خواننده می تواند به راحتی منبع را پیدا کند(reference list).
انواع سیستم های منبع نویسی
سیستم مولف نویسنده ) : (author-dateمانند سیستم  APA ،Harvardو MLA
 در روش  author-dateبایست نام نویسنده  ،سال انتشار اطالعات و صفحات آن را درون کرو شه ای بعد
از نقل قول یا ترجمه قرار دهیم .در پایان تالیف خود لیست منابع یا فهرست کتب منابع را قرار می دهیم.
سیستم شماره ای ) : (Numericalمانند سیستم  Vancouver ، Turabian ، Chicagoو .Footnote
 در روش شماره ای ) (footnote/endnoteبه هر نقل قول یا ترجمه شماره ای اختصاص داده سپس
جزئیات الزم برای پیدا کردن آن را یا در زیر هر صفحه ) (footnoteیا در لیست منابع در پایان تالیف
خود ) (endnoteقرار می دهیم.
برخی از اختصارات بکار رفته در منبع نویسی
برخی از اختصارات بکار رفته در منبع نویسی – ادامه...
برخی از اختصارات بکار رفته در منبع نویسی – ادامه...
نگهداری سوابق
از نگاهداشتن رد پای منابع اطالعاتی که استفاده کرده اید اطمینان حاصل کنید و جزئیات الزم را نگاهداشته و ثبت
کنید .تمام و کمال نوشتن آنها هنگامی که منابع آن را می نویسیم  ،بسیار کارا و موثر است  ،ولو اینکه تصمیم به
استفاده از آن را نیز نداشته باشید .اغلب اوقات یافتن این اطالعات در زمانهای آینده  ،بسیار مشکل و زمان بر می
باشد.
روشهای نگهداری سوابق
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یکی از روشهای مناسب برای ثبت منابع تدارک کارتهایی با جزئیات کامل هر منبع می باشد.
همچنین برنامه های نرم افزاری مانند  Endnoteبه شما این امکان را می دهند تا لیست منابع خود را ذخیره و
سازماندهی کنید.
اطالعات ضروری برای یادداشت برداری
نام کامل نویسنده یا ویراستار ؛ یا گروه /شخص /مسئول سازمانی
عنوان مقاله یا فصل
نام ژورنال  ،مجله یا کتاب
دفعه چاپ (در صورت وجود)
نام ناشر (در صورت وجود)
مکان نشر (برای کتاب)
سال انتشار
شماره جلد (برای ژورنال)
شماره مجله (برای ژورنال)
شماره صفحات
نمونه کارت  -کتاب
نمونه کارت – مقاالت ژورنال
جزئیات ضروری در منابع الکترونیک
نام نویسنده یا ویراستار
عنوان صفحه (در نوار عنوان مرور گر)
عنوان سایت (موجود در صفحه اصلی سایت)
تاریخی که صفحه وب آخرین بار بروز شد(یا تاریخ کپی رایت).
آدرس کامل اینترنتی صفحه )(Url
تاریخی که به صفحه دسترسی پیدا کردید.
و هر نوع جزئیات دیگری که برای یافتن اجزای صفحه وب سایتی که استفاده کرده اید به دیگران کمک می کند.
نمونه کارت – منابع الکترونیکی
فرمت فهرست منابع
شکل لیست منابع یا فهرست کتب با توجه به نوع سبک تنظیم می شود .که به دو شکل انجام می شود:
 لیستی از منابع که بطور مستقیم بطور شماره ای نقل قول یا ترجمه شده اند Reference list(.یا
) Endnotes
 لیست الفبایی بر اساس مولف ؛ از همه اسنادی که جستجو شده اند ،ولو اینکه منبع بطور مستقیم نقل یا ذکر
نشده باشد Reference list(.یا )Bibliography
راهنمای ناشر برای مولفان ) (Publisher's instructions to authors
برای انتشار در یک ژورنال  ،الزم است مولفان یا نویسندگان از سبک و شیوه ای که هیئت تحریریه ژورنال تعریف
کرده اند پیروی کنند .معموال ناشران راهنمای نویسندگان را در وب سایت خود و یا در نشریه چاپ شده  ،در اختیار
نویسندگان قرار می دهند.
سرقت ادبی Plagiarism
سرقت ادبی عبارت است از اخذ و استفاده عقاید یا نوشته های دیگران برای خود .این موضوع یکی از جدی ترین
خالف های آکادمیک محسوب می شود که ممکن است باعث پذیرفته نشدن آثار مولفان شود .بهترین راه برای فرار از
آن  ،اعالم کردن اثر دیگران و یادداشت برداری دقیق از جایی که اطالعات خود را یافته اید می باشد .آثار ممکن
است شامل یکی از موارد زیر باشد:
 بخشی از یک متن  ،نقل قول  ،عقاید اصلی  ،نمودارها  ،نقشه ها ،منحنی ها  ،جداول  ،فهرست ها و شکل
ها.
انواع سبک ها
سبک MLA
سبک Modern Oxford
سبک MHRA
سبک IEEE
سبک Turabian
سبک Harvard
سبک Chicago
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 سبک APA
 سبک AIP
 سبک Vancouver
 سبک MLA
 این سیستم یک سیستم مولف – تاریخ می باشد .سیستم منبع نویسی  MLAیا Modern Language Association
تشابه زیادی با سیستم هاروارد دارد.
 همچنین این سیستم تفاوتهایی نیز با سیستم هاروارد دارد:
 در متن سیستم  MLAهمیشه بایست به صفحه ای که اطالعات را از آنجا گرفته ایم اشاره کرد ،حتی اگر
بطور مستقیم نقل قول نکرده باشیم .در حالی که در سیستم هاروارد سال انتشار را می نویسیم.
 در فهرست منابع سیستم  MLAخطوط دوم و بعد از آن تو رفتگی دارند در حالیکه در سیستم هاروارد
خطوط دوم به بعد تو رفته نیستند.
 سبک  - MLAمثال
 در متن:
Peck and Coyle tackle writing problems from the student’s perspective (vi). 
If you as a student learn to construct complex sentences, you will be able to tackle 
any writing task (Peck and Coyle 15).
 در فهرست منابع:
Guide to Writing: Grammar, Punctuation and Peck, John, and Martin Coyle. The Student’s
Spelling. Basingstoke: Palgrave, 1999.
 سبک Modern Oxford
 سیستم آکسفورد مدرن جزئیات کامل فهرست کتب را در زیر صفحه ای که اثر ذکر شده  ،ارائه می کند .به عبارت
دیگر این سبک به روش پانویس اعتقاد دارد نه فهرست الفبایی کتب در انتهای متن.
 در این روش از  endnoteاستفاده می شود ولی به صورت الفبایی نیستند .در عوض هم پانویس ) (footnoteو هم
باال نویس )(superscript
 endnoteبطور متوالی در متن دارای شماره هستند .پیشنهاد می شود که این شماره ها بهصورت
باشند.
 ویرایش قدیمی سیستم آکسفورد بخاطر استفاده از اختصارات التین ( مانند loc.cit ، ibid :و  )op.citمعروف بوده
است .اما در سیستم آکسفور مدرن سعی می شود تا از این اختصارات استفاده نگردد.
 سبک  - Modern Oxfordمثال
 در متن ( :به یکی از اشکال زیر)
1
Peck and Coyle tackle writing problems from the student’s perspective. 
A common writing problem among students is that they struggle to position and 
introduce subordinate clauses 1 .
 در زیر صفحه( :به یکی از اشکال زیر)
1 J. Peck & M. Coyle, The Student’s Guide to Writing: Grammar, Punctuation and 
Spelling, Palgrave, Basingstoke, 1999, p.15.
1 John Peck and Martin Coyle, The Student’s Guide to Writing: Grammar, 
Punctuation and Spelling, (Basingstoke, 1999), p.15
1 John Peck and Martin Coyle, The Student’s Guide to Writing: Grammar, 
Punctuation and Spelling, (Basingstoke, 1999), p.15
1. Peck, J. & Coyle, M. The Student’s Guide to Writing: Grammar, Punctuation and 
Spelling. Palgrave, Basingstoke, 1999, p15.
 سبک MHRA
 سبک  MHRAابتدا فقط در رابطه با کتاب ها  ،مجالت و پایان نامه های مربوط به انجمن تحقیق بشریت مدرن
) (Modern Humanities Research Associationاستفاده می شد.ولی انتظار می رود تا این سبک بطور گسترده
برای استفاده نویسندگان  ،ویراستار ان و ناشران مفید باشد.
 فرمت سبک  - MHRSکتاب
 نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،عنوان کتاب :زیر عنوان ،ویرایش/ترجمه توسط ،چاپ(مکان نشر :ناشر ،تاریخ
نشر).
 مثال:
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Pushkin, Alexander S., Eugene Onegin: A Novel in Verse, trans. James E. Falen 
(Oxford: Oxford University Press, 1998).
نکته:
 ویرایش/ترجمه شده را در صورت وجود می نویسیم.
 نوبت چاپ را در صورتی که چاپ دوم به بعد باشد می نویسیم.
 در صورتی که بیش از سه نویسنده داشته باشد تنها نام نویسنده اول نوشته شده و پس از آن عبارت " و
دیگران " را می نویسیم.
فرمت سبک  – MHRSمقاالت ژورنال
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده’ ،عنوان مقاله‘ ،عنوان ژورنال ،شماره مجله .جلد(سال) ،شماره صفحات.
مثال:
Semenko, I. M., ‘The “Author” in Eugene Onegin: Image and Fiction’, Canadian- 
American Slavic Studies 29.3-4 (1995), 233-255.
سبک IEEE
) (Institute of Electrical and Electronics Engineers
سبک منبع نویسی  IEEEامروزه بطور گسترده ای در انتشارات الکترونیک ،الکتریکی و کامپیوتر استفاده می شود.
 IEEEساختاری را برای مولفان از هر نوع انتشاری مانند ژورنال ها  ،روزنامه ها  ،مجله ها و استانداردها ارائه می
کند.
 IEEEیک سبک شماره ای می باشد که دارای دو جزء می باشد:
 منابع درون متن که منابع به ترتیب پیدایش در مقاله شماره داده شده اند.
 یک لیست منابع که در انتهای مقاله نمایش داده شده و جزئیات کامل تمامی منابع ذکر شده در متن را ارائه
می دهد .منابع همانگونه که در منابع درون متن ظاهر شدند مرتب می شوند(.به ترتیبی که ذکر شده اند  ،نه
الفبایی)
فرمت سبک  – IEEEدر متن
منابع درون متن همانند سبک ونکوور به صورت شماره ای است و بر اساس اینکه در متن ظاهر می شوند مرتب می
شوند .اگر در ادامه متن به همان منابع ارجاع شود بایست همان شماره به آن متن اختصاص یابد.
فرمت سبک  – IEEEکتاب
نام یا حرف اول نام نویسنده .نام خانوادگی نویسنده ،یا نام سازمان ،عنوان کتاب (که پیرو آن اگر هیچ ویرایش نداشت
نقطه و اگر ویرایش داشت ویر گول و سپس) نوبت چاپ  ،شهر محل نشر :ناشر ،سال انتشار.
مثال
B. Hancock, Advanced Ethernet/802.3 Network Management and Performance. 
Boston: Digital Press, 1994, pp. 5-8.
C. W. Lander, Power Electronics, 3rd. ed., London: McGraw-Hill, 1993. 
فرمت سبک  – IEEEژورنال
نام یا حرف اول نام نویسنده .نام خانوادگی نویسنده" ،عنوان مقاله "،عنوان مجله ،شماره جلد( ،شماره چاپ) ،صفحات
اول و آخر مقاله ،تاریخ چاپ در صورت وجود ماه سال.
مثال
K. P. Dabke and K. M. Thomas, "Expert system guidance for library users," Library Hi 
Tech, vol. 10, (1-2), pp. 53-60, 1992.
سبک Turabian
در این سبک منابع در پانویس یا  footnoteذکر می شوند .یک شماره باال نویس یا  superscriptدر متن ،منبع را
نشان می دهد .بیشتر برنامه های پردازش لغت مانند  Ms Wordدارای سیستم پانویس هستند که شماره پانویس بطور
متوالی شماره گذاری می شود .حتی اگر مکان اصلی آن نیز تغییر کند شماره نیز تغییر می کند.
اطالعات مربوط به منبع در پانویس  ،در زیر صفحه ای که ارجاع می دهد ارائه شده است .اولین ارجاع به یک منبع
بایست اطالعات الزم برای تشخیص آن را داشته باشد .ارجاعات بعدی باید مختصر باشند.
فهرست کتب باید در پایان اثر تهیه شده و باید شامل آثار کنکاش شده باشد؛ حتی اگر در پانویس هم ارائه نشده باشد.
شکل منابع موجود در فهرست کتب با شکل منابع موجود در پانویس با هم متفاوت است.
مثال سبک  - Turabianکتاب
بعنوان پانویس:Footnote
S. Barnet, A Short guide to writing about art, 7th ed., (New York: Longman, 2003), p. 
130.
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:رفرنس بعدی با همان منبع
Barnet, A Short guide to writing about art, p. 130. 
:Bibliographyدر فهرست کتب
Barnet, S. A Short guide to writing about art, 7th ed. New York: Longman, 2003. 
 ژورنال- Turabian مثال سبک
:Footnoteبهعنوان پانویس
O. Sohm, "Caravaggio's deaths," Art bulletin 84.3, (2002): 453 
:Bibliographyدر فهرست کتب
Sohm, O. "Caravaggio's deaths." Art bulletin 84 3, 2002. 
Harvard سبک
 نوعی سبک منبع نویسی می باشد که بطور گسترده در انتشارات آکادمیک،  تاریخ- سبک هاروارد یا سبک مولف
: در این سبک منبع نویسی الزم است که منابع اطالعاتی یا عقاید خود را به دو شکل اعالم کنید.استفاده می شود
 هنگامی که به اطالعات یا عقایدی را که در طول تحقیق جمع آوری کردید ارجاع می، در متن اثر تان
.هر منبع شامل نویسنده و تاریخ انتشار می باشد.دهید
 جزئیات کامل آثاری را که به آن رجوع کرده اید ارائه می دهید،  در لیست م نابع در پایان متن خود
 – منبع نویسی در متنHarvard سبک
. منابع اطالعات یا عقاید در متن به روشهای مختلفی اعالم می شود، در این سبک
. به این معنی که دقیقا کلمات نویسنده را نقل کنیم:Quotation  نقل قول
 به این معنی که آثار و عقاید دیگران را ترجمه کنید ؛ که البته نباید تغییر: Paraphrase ترجمه و تفسیر
.در معنی ایجاد شود
 به این معنی که عقاید نویسنده را خالصه کنید بدون اینکه تغییری در معنی: Summary  خالصه سازی
.ایجاد شود
 – نقل قول در متنHarvard مثال سبک
:متن اصلی نویسنده
Biological time is not only scientifically important, but it also greatly affects the 
productivity and health of a nation. The cost to the nation's health of working out of
phase with our biological clocks is probably incalculable at present. In the short
term, poor sleep, gastrointestinal problems, higher accident rate, and social
problems are evident.
Rajaratnam, S 2001, 'Health in a 24-hr society', Lancet, 358, pp. 999-1005. 
:نقل قول
Rajaratnam (2001, p.1005) concludes that, 'The cost to the nation's health of 
working out of phase with our biological clocks is probably incalculable at present.'
'The cost to the nation's health of working out of phase with our biological clocks is 
probably incalculable at present' (Rajaratnam 2001, p.1005).
 – ترجمه و تفسیر در متنHarvard مثال سبک
:متن اصلی نویسنده
Biological time is not only scientifically important, but it also greatly affects the 
productivity and health of a nation. The cost to the nation's health of working out of
phase with our biological clocks is probably incalculable at present. In the short
term, poor sleep, gastrointestinal problems, higher accident rate, and social
problems are evident.
Rajaratnam, S 2001, 'Health in a 24-hr society', Lancet, 358, pp. 999-1005. 
:ترجمه یا تفسیر
Rajaratnam (2001, p.1005) argues that, while the notion of biological time is of 
scientific importance, it is also economically and socially significant at a national
level. He points to the health, productivity and social problems which may be
attributed to individuals working 'out of phase' with their internal clocks.
 – خالصه یا چکیده در متنHarvard مثال سبک
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متن اصلی نویسنده:
Biological time is not only scientifically important, but it also greatly affects the 
productivity and health of a nation. The cost to the nation's health of working out of
phase with our biological clocks is probably incalculable at present. In the short
term, poor sleep, gastrointestinal problems, higher accident rate, and social
problems are evident.
Rajaratnam, S 2001, 'Health in a 24-hr society', Lancet, 358, pp. 999-1005. 
خالصه شده:
In his conclusion, Rajaratnam (2001, p.1005) points to the possible economic and 
social costs incurred by a nation, when individuals work 'out of phase' with their
biological clocks.
مثال سبک  – Harvardکتاب
مثال سبک  – Harvardژورنال
مثال سبک  – Harvardمنابع الکترونیکی
سبک Chicago
سبک فهرست کتب – یادداشت یکی از انواع مختلف منبع نویسی طرح شده در راهنمای سبک شیکاگو می باشد.
نشانگرهای شماره دار متوالی در متن  ،خواننده را به منابع مربوط به فهرست کتب در ( footnoteپانویس) یا
 endnoteارجاع می دهد که منابع اطالعاتی ارجاع شده را اعالم می کند.
فهرست کتب در پایان اثر جزئیات کاملی از تمامی منابع ذکر شده توسط نویسنده را نشان می دهد.
سبک  - Chicagoپانویس Footnote
ممکن است نشانگرهای شماره دار درون متن با استفاده از دستورالعمل پانویس در نرم افزارهای پردازش گر لغت
ایج اد شود.نشانگرهای پانویس متوالی  ،برجسته (باال نویس ) و بهصورت اعداد انگلیسی هستند که باید در پایان جمله
یا عبارت بعد از نقطه گذاری قرار گیرند.
شماره متناسب در شروع پانویس هم اندازه متن بوده و برجسته یا باال نویس نمی باشد .بعد از آن نیز نقطه می آید.
مثال:
"Ultimately we will learn more about some of the celebrated events in Australian 
history if we turn to the old almanacs and their tables of the moon."1
First note:
1. Geoffrey Blainey, Black Kettle and Full Moon: Daily Life in a Vanished Australia 
(Penguin/Viking: Melbourne, 2003), 7.
سبک  - Chicagoفهرست کتب Bibliography
فهرست کتب باید شامل تمامی آثاری را که شما در آماده کردن مقاله کنکاش کردید شامل شود ،خواه بطور مستقیم ذکر
شده باشند یا نه.
اطالعات باید بطور الفبایی بر اساس نام یا نام خانوادگی اولین نویسنده فهرست شوند.اگر نویسنده ای وجود نداشت بر
اساس اولین حرف عنوان اثر فهرست شوند An ، A .یا  Theرا در عنوان نادیده بگیرید.
اگر متن اطالعات  ،بیش از دو خط شود  ،خط های بعدی به اندازه دو فاصله تو رفته می شوند.
انجمن مدیریت اطالعات بهداشتی در  PHIM journalاز سبک  Chicagoپیروی می کند.
سبک APA
 APAیا American Psychological Associationیک سبک بر اساس مولف -تاریخ می باشد که ابتدا برای استفاده
در روان شناسی شکل یافت ولی بعدا توسط سایر رشته ها پذیرفته شد.
فرمت سبک  - APAمنبع نویسی در متن
نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار.
نکته:
 نام خانوادگی نویسنده را بر اساس آنچه که روی جلد کتاب یا مقاله نوشته شده است بیان می کنیم.
 سال انتشار را درون پرانتز می نویسیم.
 در صورتیکه بیش از دو نویسنده داشته باشیم هر نویسنده را با کاما جدا می کنیم.
 در صورتی که تنها دو نویسنده باشند بین آنها کلمه ) (andو در صورتیکه نام نویسندگان را درون پرانتز
بنویسیم عالمت & را قرار می دهیم .در این صورت کل منبع را درون پرانتز می نویسم.
مثال سبک  - APAمنبع نویسی در متن
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یک نویسنده:
...This was seen in an Australian study (Conger, 1979). 
OR Conger (1979) has argued that... 
دو نویسنده:
... (Davidson & Harrington, 2002). 
OR Davidson and Harrington (2002)... 
تا  5نویسنده:
... (Brown, Smith, & Jones, 1990). Brown, Smith, and Jones (1990)... 
thereafter: ...(Brown et al., 1990). Brown et al. (1990)... 
بیش از  5نویسنده:
.... (Jones et al., 2003). 
OR Jones et al. (2003)... 
نویسنده گان متفاوت با نام خانوادگی یکسان:
P.R. Smith (1923) to distinguish from S. Smith (1945) ... 
(Jones & S.A. Brown, 1961) to distinguish from (W.O. Brown & Smith, 1985).
آثار مختلف یک نویسنده:
... (Stairs, 1992, 1993). 
OR Stairs (1992, 1993)...
از منابع مختلف:
... (Burst, 1995; Turner & Hooch, 1982; Zane, 1976). 
سبک  – APAلیست منابع
اصول عمومی
 فهرست منابع باید در یک صفحه جدید نوشته شود.
 عنوان آن باید ” “Referencesباشد و وسط چین باشد.
 قالب خطوط فهرست منابع باید یک خط در میان و  hanging indentباشد.
 تمام منابع موجود در لیست منابع باید در متن هم وجود داشته باشند .و برعکس.
 فهرست منابع باید بهصورت الفبایی و بر حسب نام خانوادگی نویسنده مرتب شود.
 سبک AIP
 AIPیا American Institute of Physicsیک سبک شماره ای است که منابع به ترتیب ظاهر شدن در مقاله شماره
خورده و در پایان مقاله لیست می شوند .این سبک به نام سبک موسسه آمریکایی فیزیک نیز نامیده می شود.
فرمت سبک  - AIPکتاب
حرف اول نام نویسنده ،نام خانوادگی نویسنده ،عنوان کتاب ،شماره چاپ ،ناشر ،مکان نشر ،سال انتشار ،شماره
صفحات.
نکته:
 عنوان کتاب در صورت تایپی بودن بهصورت ایتالیک و در صورتی که نوشتنی است به صورت زیر خط
دار باشد.
 حرف اول هر کلمه ای در عنوان کتاب باید با حروف بزرگ باشد.
 چاپ اول نوشته نمی شود.
 ناشر ،مکان نشر و سال انتشار درون پرانتز نوشته می شود.
مثال:
J. K. H. Horber, Atomic Force Microscopy in Cell Biology (Academic,San Diego, 2002), 
pp. 1-31.
فرمت سبک  - AIPژورنال
حرف اول نام نویسنده ،نام نویسنده ،عنوان اختصاری ژورنال ،شماره جلد ،شماره چاپ ،صفحه اول مقاله سال انتشار.
نکته:
 شماره جلد به صورت بولد باشد.
 شماره چاپ در صورت لزوم نوشته می شود.
 سال انتشار درون پرانتز نوشته می شود.
مثال:
B. Richardson, J. Appl. Phys. 20, 2221 (1998). 
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فرمت سبک  – AIPوب سایت
نام وب سایت.URL ،
مثال:
Beam Dynamics Inc., 913 Oakmont Ct., Oneida, WI 54155, 
http://www.beamdynamicsinc.com.
مستندات درون وب سایت:
 حرف اول نام نویسنده ،نام خانوادگی نویسنده.URL ،
 مثال:
S. S. Wang, C. Ryu, H. Lee, and K.-W. Kwon, 
http://marco.stanford.edu/swong/publications/paper28.pdf
سبک Vancouver
ونکوور که یک سبک شماره ای است از قوانین مورد تایید کمیته بین المللی ویراستاران ژورنال های پزشکی تبعیت
می کند (http://www.icmje.org/) .همچنین به عنوان الزامات یک شکل برای نوشته های ارائه شده در ژورنال
های زیست پزشکی نیز شناخته می شود.
فرمت سبک  - Vancouverمنبع نویسی در متن
در این روش برای منبع نویسی در متن  ،به هر متن یک شماره اختصاص می بابد .اگر دوباره به همان منبع اشاره
شود همان شماره بایست به آن منبع داده شود.
مانند:
...as one author has put it "the darkest days were still ahead" [1]: which is well 
documented in the literature. [2-5] This proves that "the darkest days were still
]ahead". [1
نکته  :شماره را می توان درون کرو شه ] [ و یا پرانتز ( ) قرار داد  .از هر کدام که بخواهیم می توانیم استفاده کنیم
به شرطی که در کل اثر تنها یکی از آنها استفاده شود .همچنین از باال نویس ) (Superscriptنیز می توان استفاده
کرد.
متن فارسی :
 تنها راه جمع آوري  ،ذخیره  ،ارتباط و ارائه مقادیر زیاد اطالعات به نحوي كه نیازهاي مصرف كنندگان را
مرتفع نماید  ،استفاده از كامپیوتر است ) 1( .
فرمت سبک  - Vancouverفهرست منابع
منابع به صورت شماره ای در لیست منابع در پایان مقاله لیست می شوند.
مانند:
Smith SD, Jones, AD. Organ donation. N Engl J Med. 2001; 657:230-5. 
Brown JG. Asphyxiation. Med J Aust. 2003; 432:120-4. 
لیست منابع فارسی:
 ابراهیم پور صدقیاني  ،ح .حاجوي  ،ا .ظهور  ،ع .تحلیل چرخه اطالعات بیمار در سیستم اطالعات
بیمارستانهاي مكانیزه دانشگاه علوم پزشكي ارومیه .چهارمین كنفرانس منطقه اي سالمت الكترونیك ؛
شهریور  1383؛ تهران  :وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي ؛ .1383
 قاضي سعیدي  ،م .داورپناه  ،ا  .صفدري  ،ر  .مدیریت اطالعات بهداشتي درماني  .چاپ اول  .تهران :
ماهان ؛ بهار .1381
فرمت سبک  - Vancouverکتاب
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده/ویراستار/مترجم .عنوان کتاب .شماره چاپ .مکان نشر :نام ناشر؛ سال انتشار .
مثال:
Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 3rd ed. St. Louis: 
Mosby; 2004.
مثال فارسی:
 مومنی هوشنگ  .سیستم های اطالعات مدیریت  .چاپ اول  .تهران  :نشر اتحاد ؛ . 1371
نکته:
 در صورتی که کتاب چاپ اول باشد باید قید گردد(1st Ed.) .
 تنها حرف اول عنوان کتاب و عبارات با حروف بزرگ نوشته می شود.
کتاب ویرایش شده:
 ویراستار یا ویراستاران کتاب را بعد از نام مولف کتاب اضافه می کنیم.
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: مثال
Brown AM, Stubbs DW, editors. Medical physiology. New York: Wiley; 1983. 
:سازمان به عنوان یک نویسنده
: مثال
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical 
Nursing. Compendium of nursing research and practice development, 19992000. Adelaide (Australia): Adelaide University; 2001.
:فصلی از یک کتاب
 عنوان. ویراستار، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار: در. عنوان فصل.نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده
. شماره صفحات فصل. نام ناشر؛ سال انتشار: مکان انتشار. شماره چاپ.کتاب
: مثال
Blaxter PS, Farnsworth TP. Social health and class inequalities. In: Carter C, 
Peel JR, editors. Equalities and inequalities in health. 2nd ed. London:
Academic Press; 1976. p. 165-78.
گزارشات فنی یا علمی چاپ شده توسط یک موسسه حامی
: مثال
Yen GG (Oklahoma State University, School of Electrical and Computer 
Engineering, Stillwater, OK). Health monitoring on vibration signatures. Final
report. Arlington (VA): Air Force Office of Scientific Research (US), Air Force
Research Laboratory; 2002 Feb. Report No.: AFRLSRBLTR020123. Contract
No.: F496209810049.
گزارشات فنی یا علمی چاپ شده توسط موسسه اجرا کننده
: مثال
Russell ML, Goth-Goldstein R, Apte MG, Fisk WJ. Method for measuring the 
size distribution of airborne Rhinovirus. Berkeley (CA): Lawrence Berkeley
National Laboratory, Environmental Energy Technologies Division; 2002 Jan.
Report No.: LBNL49574. Contract No.: DEAC0376SF00098. Sponsored by the
Department of Energy.
پایان نامه
: مثال
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic 
Americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University;
2002.
 مقاالت ژورنال- Vancouver فرمت سبک
 سال انتشار ماه روز؛ شماره. عنوان ژورنال. عنوان مقاله.)نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (نویسندگان
. شماره صفحات:)جلد(شماره مجله
:مثال
Smithline HA, Mader TJ, Ali FM, Cocchi MN. Determining pretest probability of DVT: 
clinical intuition vs. validated scoring systems. N Engl J Med. 2003 Apr 4; 21(2):1612.
:نکته
. تنها حرف اول عنوان مقاله و کلمات با حرف بزرگ نوشته می شوند
 نام اختصاری ژورنال در روش ونکوور بر. .  برای عنوان ژورنال باید از نام اختصاری آن استفاده کرد
 نام اختصاری ژورنال ها را می توان از. می باشدIndex Medicus اساس نام اختصاری ژورنال ها در
 به آدرسPubMed پایگاه داده ژورنال های
. دریافت نمودhttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=journals
. در صفحه گذاری متوالی بایست ماه و شماره چاپ را حذف کرد
 بعد از نویسندهet al.  شش نویسنده اول لیست می شوند و سپس عبارت،  اگر بیش از شش نویسنده باشند
.ششم اضافه می شود
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: مثال


Gao SR, McGarry M, Ferrier TL, Pallante B, Gasparrini B, Fletcher JR, et al. Effect of
cell confluence on production of cloned mice using an inbred embryonic stem cell
line. Biol Reprod. 2003; 68(2):595-603.
:مثال فارسی
 صص: ) ؛ سال اول ( شماره ششم1379 .  مجله وب.  آشنایی با سیستمهای اطالعاتی. ف،  قاسم زاده
. 8-11
:(همراه ضمیمهvolume) جلد
: مثال
Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan 
with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison
with sumatriptan. Headache. 2002; 42 Suppl 2:S93-9.
:(همراه ضمیمهissue) شماره
: مثال
Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 
2002; 58(12 Suppl 7):S6-12.
:شماره بدون جلد
: مثال
Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in 
revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002 ;( 401):230-8.
:بدون جلد و شماره
: مثال
Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 
Jun: 1-6.
... ادامه- مقاالت ژورنال- Vancouver فرمت سبک
:مقاالت مشمول استرداد
: مثال
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating 
dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2002; 63(2):169.
Retraction of: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2000;
61(12):909-11.
:مقاالت استرداد شده
: مثال
Feifel D, Moutier CY, Perry W. Safety and tolerability of a rapidly escalating 
dose-loading regimen for risperidone. J Clin Psychiatry. 2000; 61(12):909-11.
Retraction in: Feifel D, Moutier CY, Perry W. J Clin Psychiatry. 2002;
63(2):169.
:مقاالت دوباره چاپ شده با اصالحات
: مثال
Malinowski JM, Bolesta S. Rosiglitazone in the treatment of type 2 diabetes 
mellitus: a critical review. Clin Ther. 2000; 22(10):1151-68; discussion 114950. Erratum in: Clin Ther 2001; 23(2):309.
 کنفرانس- Vancouver فرمت سبک
 عنوان. ویراستار، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار: در. عنوان مقاله.نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده
. شماره صفحات. نام ناشر؛ سال انتشار:کنفرانس؛ تاریخ کنفرانس؛ مکان نشر
: مثال
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. In: Tudenhope D, 
Chenoweth J, editors. Proceedings of the 4th Congress of the Australian
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Prenatal Society; 1986: Brisbane, Queensland: Australian Prenatal Society;
1987. p. 190-6.
: چکیده کنفرانس
: مثال


Harris AH, editor. Economics and health: 1997: Proceedings of the 19th
Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney,
Australia. Kensington, N.S.W.: School of Health Services Management,
University of New South Wales; 1998.
 منابع الکترونیکی- Vancouver فرمت سبک
:CD-Rom/DVD
. فرمت منبع مورد استفاده بعد از عنوان اضافه می شود
: مثال
Collier L, Balows A, Sussman M, editors. Topley and Wilson's microbiology 
and microbial infections [CD-ROM]. 9th ed. London: Arnold; 1998.
:کتاب و رساله در اینترنت
: مثال
Donaldson MS, editor. Measuring the quality of health care [monograph on 
the internet]. Washington: National Academy Press; 1999 [cited 2004 Oct 8].
Available from: http://legacy.netlibrary.com/.
: مقاالت ژورنال در اینترنت
 عنوان اختصاری ژورنال] سلایر در. عنوان مقاله.) نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(نویسندگان
 ]تعداد صفحات یا:) سال انتشار ماه روز] نامبرده شده در سال ماه روز[؛ شماره جلد(شماره مجله.[اینترنت
URL : در دسترس از طریق.[اسکرین
: مثال
Aylin P, Bottle A, Jarman B, Elliott, P. Paediatric cardiac surgical mortality in 
England after Bristol: descriptive analysis of hospital episode statistics 19912002. BMJ [serial on the Internet]. 2004 Oct 9; [cited 2004 October 15]; 329:
[about 10 screens]. Available from:
http://bmj.bmjjournals.com/cgi/content/full/329/7470/825.
: صفحه خانگی/ وب سایت
 نام ناشر؛ ] روزآمد: مکان انتشار.[ عنوان صفحه]صفحه خانگی در اینترنت.سازمان/ویراستار/ نام مولف
URL : در دسترس از طریق.[شده سال ماه روز؛ نامبرده شده سال ماه روز
: مثال
HeartCentreOnline [homepage on the Internet]. Boca Raton, FL: 
HeartCentreOnline, Inc.; c2000-2004 [updated 2004 May 23; cited
2004 Oct 15]. Available from: http://www.heartcenteronline.com/.
: قسمتی از صفحه خانگی/ وب سایت
. تعداد اسکرین و عنوان صفحه را اضافه کنید
: مثال
American Medical Association [homepage on the Internet]. Chicago: The 
Association; c1995-2002 [cited 2005 Apr 20]. Group and Faculty Practice
Physicians; [about 2 screens]. Available from: http://www.amaassn.org/ama/pub/category/1736.html .
:پایگاه داده در اینترنت
: مثال
Who's certified [database on the Internet]. Evanston (IL): The American 
Board of Medical Specialists. c2000 - [cited 2001 Mar 8]. Available from:
http://www.abms.org/newsearch.asp
 سایر اسناد و منابع- Vancouver فرمت سبک
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:مقاالت روزنامه ها
: مثال
Tynan T. Medical improvements lower homicide rate: study sees drop in assault 
rate. The Washington Post. 2002 Aug 12; Sect. A: 2 (col. 4).
:اسناد دیداری – شنیداری
: مثال
Chason KW, Sallustio S. Hospital preparedness for bioterrorism [videocassette]. 
Secaucus (NJ): Network for Continuing Medical Education; 2002.
:اسناد قانونی
: قانون عمومی
: مثال
Veterans Hearing Loss Compensation Act of 2002, Pub. L. No. 107-9, 115 
Stat. 11 (May 24, 2001).
: الیحه تصویب نشده
: مثال
Healthy Children Learn Act, S. 1012, 107th Cong., 1st Sess. (2001). 
: مجموعه قوانین دولتی
: مثال
Cardiopulmonary Bypass Intracardiac Suction Control, 21 C.F.R. Sect. 
870.4430 (2002).
:نقشه
: مثال
Pratt B, Flick P, Vynne C, cartographers. Biodiversity hotspots [map]. 
Washington: Conservation International; 2000.
:دیکشنری
: مثال
Dorland's illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. 
Saunders; 2000. Filamin; p. 675.
)اسناد زیر چاپ (چاپ نشده
: مثال
Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, Kreitman M. Signature of balancing 
selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad Sci U S A. In press 2002.

11 / 11













