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 دالیل استناد دهی و رفزنس نویسی

پؽتَاًِ ای برای حوایت از جوالت 
 کوک بِ پصٍّؽگراى دیگر جْت اداهِ هعیر پصٍّػ ٍ آؼٌایی

 افرادبا هعیر تحقیقاتی 
جلَگیری از ظرقت ادبی 
ظَْلت اظتفادُ از هٌابغ جْت رجَع بِ آًْا 
 اطالع از کارّای دیگراى ٍ جلَگیری از دٍبارُ کاری ٍ اتالف

 ّسیٌِ

 



 
 

 شیوه رفزنس نویسی ونكور
 



 بر کِ اظت الگَّایی ٍ ّا دظتَرالؼول حاٍی ًَیعی رفرًط اظتایل یک
 یا هقالِ یک هختلف بخؽْای در رفرًط اطالػات ًوایػ ًحَُ آًْا اظاض

 اـلی بخػ 3 یکی در حذاقل هؼوَال را اطالػات ایي .ؼَد هی تؼییي ظٌذ
 :از ػبارتٌذ ّا بخػ ایي .دٌّذ هی ًوایػ هقالِ

 citation ارجاع یا  -درٍى هتي هقال1ِ)

 فْرظت هٌابغ یا بیبلیَگرافی-اًتْای هقال2ِ)
 Footnote-پاًَیط هقال3ِ)

 ٍاظتایل (numeric style) ًٍکَر اظتایل بر ػالٍُ اًذًَت برًاهِ در 
 اظتفادُ هَرد ٍ  رایج ّای اظتایل از کِ (Author-date) ّارٍارد

 ٍجَد ًیس دیگر اظتایل 6000 از بیػ ّعتٌذ هعتٌذات از دربعیاری
 جاًب از ػوذتا ٍ بَدُ ًَیعی رفرًط آهادُ الگَّای ّا اظتایل ایي.دارد

 رفرًط آًْا از اظتفادُ با تَاًیذ هی ؼوا کِ اًذ ؼذُ ارائِ هؼتبری هجالت
 هجلِ ّای دظتَرالؼول با هطابق دقیقِ چٌذ در فقط را خَد هقالِ ّای

 .ًواییذ ظازهاًذّی هربَطِ



 ًٍکَر در 1978 ظال در پسؼکی ػلَم هجالت ظردبیراى از کَچکی ٍُگش

 هجالت بِ کِ هقاالتی فرهت برای را هؽخفی هقررات تا آهذًذ ّن گرد

 ؼٌاختِ ًٍکَر گرٍُ ًام بِ گرٍُ ایي .ًوایٌذ تٌظین ٍ تذٍیي ؼذ هی ارظال

 National تَظط قبالً هقاالت ّای رفرًط ًگارغ برای الزم ؼرایط .ؼذًذ

library of medicine ِتٌظین ٍ گردیذُ ارائِ ؼذ هٌتؽر 1979 در بار اٍلیي ک 

 یافت تَظؼِ پسؼکی ّای شٍرًال ظردبیراى کویتِ بِ ًٍکَر گرٍُ .بَد ؼذُ

 در اخالقی هعایل تذریج بِ گرٍُ ایي .داؼتٌذ گردّوایی بار یک ظال ّر کِ

 ٍ دادُ قرار ًیسهذًظر را پسؼکی ػلَم هجالت در ت هقاال ًؽر ٍ تحقیق

 اًتؽارات کٌَى تا کویتِ ایي .رظاًذًذ ثبت بِ زهیٌِ ایي در را اـَلی

 زیعتی ػلَم هجالت در هقاالت چاپ در یکعاى هلسٍهات زهیٌِ در هتؼذدی

 .اظت رظاًذُ چاپ بِ پسؼکی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اصول هزبوط به شیوه ونكور

  فْرظت هٌبثغ ثبیذ حبٍی هؽخصبت هٌبثؼی یبؼذ کِ در
تْیِ ًَؼتِ خَد هَرد اظتفبدُ قرار دادُ ایذ هثل  کتبة، 
هقبلِ چبح ؼذُ در یک هجلِ، جسٍُ آهَزؼی ٍ یب حتی  

 (ایٌترًت)هطلجی در هحیط ٍة
  ایي هؽخصبت ثبیذ ثِ گًَِ ای ًَؼتِ ؼَد کِ خَاًٌذگبى

هتي ؼوب ثتَاًذ ثِ ظَْلت هٌجغ هَرد ًظر را یبفتِ ٍ ثِ اصل  
 .آى رجَع ًوبیٌذ

  فْرظت هٌبثغ تْیِ ؼذُ را ثبیذ در پبیبى هتي  یب ثخػ
 .،فصل خَد قرار دّیذ

 

 



 اصول هزبوط به شیوه ونكور
  ترتیب ًَؼتي هٌابغ در ایي فْرظت بِ ترتیب اظتفادُ یا ظَْر

آًْا در هتي ٍ با اظتفادُ از اػذاد در داخل پراًتس هؽخؿ هی 
ؼَد بِ ػبارتی دیگر بِ ّر هٌبغ هَرد اظتفادُ یک ػذد 

 .اختفاؾ هی یابذ
 ٍقتی کِ بِ ّر هٌبغ ػذدی اختفاؾ هی دّیذ ّر بار کِ در

هتي هجذدا هی خَاّیذ بِ آى اظتٌاد کٌیذ ّواى ػذد را درج 
 .ًوائیذ

 ٍقتی در بخؽی از هتي بِ چٌذ هٌبغ کِ ؼوارُ ّای آًْا هتَالی
برای تَالی ( -)ٍ پؽت ظرّن اظت اظتٌاد کٌیذ از خط فاـلِ

 (3-8.)اٍلیي ػذد ٍ آخریي ػذد اظتفادُ کٌیذ



 اصول هزبوط به شیوه ونكور

 آًْا ّای ؼوارُ کِ) هٌبغ چٌذ بِ هتي از بخؽی در ٍقتی 
 با ؼوارُ ّر بیي کٌیذ اظتٌاد خَاّیذ هی (ًیعت ّن ظر پؽت

 قرار فاـلِ بذٍى ٍ ٍیرگَل ػالهت یک بؼذی ؼوارُ
 (6,2-8) یا (10,7,5).دّیذ



 رفزنس نویسی هنابع انگلیسی
 

 

 



 عناصز هورد نیاس بزای رفزنس به هقاالت

 1. Author(s) name(s)  

 
 2. Title of article  

 
 3.Title of journal (abbreviated according to Pubmed 
journal title abbreviations)  

 
 4.Year of publication  

 
 5.Volume number 

 
6. Issue number (if the volume has individual issues 

 
 7.Page numbers (first and last) 

 

http://www.library.auckland.ac.nz/subject-guides/med/setref-vancouver.htm
http://www.library.auckland.ac.nz/subject-guides/med/setref-vancouver.htm


List up to the first six authors; if the article has more 

than six authors, list the first six, followed by et al 

 

1-6-authors:  

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ 

transplantation in HIV-infected patients. N Engl J 

Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

 



More than six authors:  

 
 

 Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, 

Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino 

acid concentrations after cortical contusion injury. Brain 

Res. 2002;935(1-2):40-6. 

 



Organization as author 

 
  

Diabetes Prevention Program Research Group. 

Hypertension, insulin, and pro insulin in participants with 

impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002;40(5):p 

679-86. 

 



Both personal authors and an organization as author (List 

all as they appear in the byline)  

 

 Vallancien G, Emberton M, Harving N, van Moorselaar RJ; Alf-One Study 

Group. Sexual dysfunction in 1,274 European men suffering from lower 

urinary tract symptoms. J Urol. 2003;169(6):2257-61.  

 Margulies EH, Blanchette M; NISC Comparative Sequencing Program, 

Haussler D, Green ED. Identification and characterization of multi-species 

conserved sequences. Genome Res. 2003;13(12):2507-18.  

 



 No author given  

 
 

 21st century heart solution may have a sting in 

the tail. BMJ. 2002;325(7357):184 

 



Article not in English  

 

 Ellingsen AE, Wilhelmsen I. Sykdomsangst blant medisin- og 

jusstudenter. Tidsskr Nor Laegeforen. 2002;122(8):785-7 

 Optional translation of article title (MEDLINE/PubMed practice): 

 Ellingsen AE, Wilhelmsen I. [Disease anxiety among medical 

students and law students]. Tidsskr Nor Laegeforen. 

2002;122(8):785-7. Norwegian 

 



Article published electronically ahead of the print version  

 

 

 Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization 

of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 

15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5. 

 



 ًگبرغ هقبالت ثب فرهت الکترًٍیکی

 یبفت ؼذُ اظت،  جعتجَ ایٌترًت چٌبًچِ هقبلِ از طریق ٍ
آدرض خَد هقبلِ ثب فرهت چبپی ًَؼتِ هی ؼَد ٍ در اداهِ،  

 ًَؼتِ هی ؼَدآدرض ظبیت 
 Joenes DW, Sutow EJ, Graham BS. Influence of 

plasticizer on soft polymer gelation. J Dent Res 

1986;65(5): 634-42 

http://bmj.journals.com/cgi/content/full/333/7571/723 

Available from: (accessed 10 Oct2006). 

 



 عناصز هورد نیاس بزای رفزنس به کتابها

-Author(s) or editor(s) name(s)  

-Title of book  

-Edition number (if other than first edition)  

-Place (city) of publication  

-Publisher’s name  

-Year of publication  

 

-If the reference is to a specific part of a 

book (e.g., a single chapter, or one paper in a 

conference proceedings), the author(s) of the 

chapter/paper, the title of the chapter/paper 

and the pages of the chapter/paper are also 

given. 



Personal author(s)  

 
 

 Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller 

MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: 

Mosby; 2002. 

 



Editor(s), compiler(s) as author 

 

 Gilstrap LC, Cunningham FG, VanDorsten 

JP, editors. Operative obstetrics. 2nd ed. 

New York: McGraw-Hill; 2002. 

 



Author(s) and editor(s) 

 

 Breedlove GK, Schorfheide AM. 

Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek 

RR, editor. White Plains (NY): March of 

Dimes Education Services; 2001 

 



Organization(s) as author  

  

 Advanced Life Support Group. Acute medical 

emergencies: the practical approach. London: BMJ 

Books; 2001. 

 American Occupational Therapy Association, Ad Hoc 

Committee on Occupational Therapy Manpower. 

Occupational therapy manpower: a plan for progress. 

Rockville (MD): The Association; 1985. 

  

 



Chapter in edited book  

 
 

 Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome 

alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, 

Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. 

New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 



Chapter in a book 

 

 Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic 

endocrinology and infertility. 7th ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins; 

2005. Chapter 29, Endometriosis; p. 1103-33 



Dissertation (or Thesis)  

 

 Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a 

telephone survey of Hispanic Americans 

[dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central 

Michigan University; 2002.  

 



Dictionary and similar references  

 
 Dorland's illustrated medical dictionary. 

29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. 

Filamin; p. 675.  



In press or Forthcoming  

 

 Tian D, Araki H, Stahl E, Bergelson J, 

Kreitman M. Signature of balancing 

selection in Arabidopsis. Proc Natl Acad 

Sci U S A. Forthcoming 2002.  

 



   book on CD -Rom or  Book Online 

The Oxford English dictionary [book on CD-

Rom].2nd ed. New york: Oxford university 

press2016؛. 



 

 

 

 رفزنس نویسی هنابع فارسی



 کتاب دارای یک نویسنده

دثیرخبًِ ّیأت : تْراى. آییي گسارغ ًَیعی. حری، ػجبض. 
 1374اهٌبی کتبثخبًِ ّبی ػوَهی کؽَر، 

 
 ًَیعٌذُ داؼتِ ثبؼذ ؼػ  6چٌبًچِ کتبثی ثیػ از

 ثٌَیعیذ ]ٍدیگراى [...ٍ دراداهِ ًَیعٌذُ اٍل را ًَؼتِ
 

زهبًی کِ کتبة چٌذ جلذی ثبؼذ ثیي ظبل اًتؽبر، ؼوبرُ 
 .  ٍ ؼوبرُ صفحِ هی آیذ vol 3( / 3جلذ)جلذ 



 کتاب فاقد نویسنده

 ؼرکت جغرافیبیی ٍ : تْراى. تؽریح ثذى اًعبىاطلط
 1370کبرتَگرافی ایراى، 

 
 اثتذا  ثبؼذ در هٌتؽر کٌٌذ ُ کتبة ارگبًی چٌبًچِ ظبزهب ى یب

ًبم آى ظبزهبى ٍ ظپط ػٌَاى کتبة، هحل ًؽر ٍ ًبؼر ٍ ظبل 
 .آٍردُ هی ؼَد



 تزجوه کتاب

ترجوِ ظیذحویذ راجی، ػلی  . ارتَدًعی ثیؽبرا. ثیؽبرا، ظویر 
 1381اًتؽبرات ؼبیبى ًوَدار، : تْراى. طیجی

 
  چٌبًچِ کتبة ٍیرایػ ًخعت ًجبؼذ ؼوبرُ ٍیرایػ پط ا

 .زاظن کتبة آٍردُ هی ؼَد



 پایاى ناهه 

ثررظی تبثیر» . اثراّیوی، هحوَد اظوبػیلMTAD اظتحکبم ثبًذ  ثر
پبیبى ًبهِ تخصصی ترهیوی،  . «ػبجثرؼی ادّسیَّبی ظلف اچ ثِ 

 .1384داًؽکذُ دًذاًپسؼکی، داًؽگبُ ػلَم پسؼکی اصفْبى،



 هقاله 

ثررظی  » . دیْیوی، پرٍیس؛ هحسًٍی، پرٍیي؛ تراثی ًیب، ًکیعب
حضَر هبرکرّبی هیَاپی تلیبلی درتؼییي ّعتِ  

هجلِ داًؽکذُ دًذاًپسؼکی  « ّیعتَشًسپلئَهَرفیک آدًَهب
  1ؼوبرُ  24داًؽگبُ ػلَم پسؼکی ؼْیذ ثْؽتی، دٍرُ 

 .76-85: 1385ثْبر



 خالصه هقاالت سوینارها و کنفزانس ها

ّوبیػ ظراظری اًجوي اًذٍدًتیعت ّبی ایراى،  ًْویي 
داًؽگبُ ػلَم : خالصِ هقبالت در ثرًبهِ ّبی ػلوی، اصفْبى

1385پسؼکی اصفْبى،   



 هقاله ای در کنفزانس با هوایش به عنواى رفزنس

ًْویي  : در« حَادث حیي درهبى ریؽِ». زارػی، هیٌب
اٍل تب  )ّوبیػ ظراظری اًجوي اًذٍدًتیعت ّبی ایراًی

خالصِ هقبالت، اصفْبى، داًؽگبُ ػلَم ( ظَم ؼْریَر
 .1385پسؼکی اصفْبى؛



 هدیزیت هنابع و هاخذ

 داوطگاَی، َای وامٍ پایان تحقیقات، َا، پشيطٌ تُیٍ امشيصٌ
 َای آمًصش الیىفک جضء مقاالت ي ػلمی َای پظيَص

 .است داوطگاَی
 کاس وًیسی سفشوس ي ماخز ي مىاتغ متًن، مذیشیت طشفی اص

 مؼطًف خًد تٍ سا پظيَطگشی َش رَه کٍ ایست پشدغذغٍ
 فؼالیتی تٍ اطالػات َمٍ ایه تا کاس طًسیکٍ تٍ است کشدٌ
 اتالف ضمه کٍ است ضذٌ تثذیل فشسا طاقت گیشي يقت
 قشاس الطؼاع تحت تشمًضًع سا پظيَطگش تمشکض حتی يقت

 .دَذ می



 

 

 هنابعافشارهای هدیزیت نزم 



دارًذ ٍجَد هٌبثغ هذیریت جْت هختلفی افسارّبی ًرم 
 ّبی رفرًط  تَاًذ هی آًْب تَظط راحتی ثِ پصٍّؽگر کِ

  کتبة، هقبلِ،) ؼبهل کِ را خَد درپصٍّػ اظتفبدُ هَرد
  هرتت، رخیرُ، جعتجَ، را اظت (...ًبهِ پبیبى کٌفراًط،

  ؼیَُ  راحتی ثِ ٍ کردُ جب جبثِ ٍدرهتي کٌذ ٍیرایػ
 .دّذ تغییر را خَد ًَیعی رفرًط



 



 

 

 

ENDNOTE 
 



Endnote 

  افسارّبی ًرم ٍهحجَثتریي تریي جبهغ ٍ ثْتریي از یکی
 تَظط کِ پصٍّػ رًٍذ در اظتٌبد ٍ اطالػبت هذیریت
 کبر ظَْلت جْت  Thompson Reuiters ؼرکت

 .اظت ؼذُ ػرضِ کبرثراى ثِ پصٍّؽگراى
 desktop ًعخ1ِ)

 web تحت ًعخ2ِ)



   کارکزدهای اندنوت
  جعتجَی آظبى هٌبثغ آًالیي 
پیذاًوَدى هتي کبهل ثعیبری از هقبالت 
  طجقِ ثٌذی هٌبثغ ثِ هٌظَر ایجبد ظرػت ٍ دقت در دظترظی

 ثِ هٌبثغ ٍ اظتفبدُ از آًْب
 اهکبى اًجبم یکLiterature review  کبهل ثرای پرٍپَزال

 ّبی تحقیقبتی، پبیبى ًبهِ،کتبة ٍ ظبیر هعتٌذات ػلوی
 اظتبیل هقبلِ ًَیعی هجالت   6000دظترظی ثِ ثیػ از

 هؼتجر ػلوی
 ایجبد یک ثبًک اطالػبتی قبثل دظترض از هجوَػِ رفرًعْبی

 هَرد ًیبز هحقق
ِاهکبى تغییر ظبیتیؽي ٍ ثیجلیَگرافی هقبلِ در چٌذ ثبًی 



 هفاهین اولیه

Citation 
 

ػجبرت اظت از ثجت یک رفرًط در هتي یک هقبلِ یب کتبة یب 
 هکتَة ػلوی

•, List of References, Literature cited, 
References Bibliography 

 
ػجبرتعت از هجوَػِ رفرًط ّبیی کِ در فْرظت هٌبثغ یک  

 هقبلِ یب کتبة یب ظبیر هکتَثبت ػلوی ثجت ؼذُ اًذ



Reference 
 یک ساخت تشای الصم اطالػات داسای کٍ است سکًسدی•

 حايی سکشيد ایه.تاضذ می تیثلیًگشافی یا سایتیطه
 َشوًع یا ایىتشوتی صفحٍ کتاب، مقالٍ، یک اطالػات

  اطالػات تش ػاليٌ سکًسد یک .تاضذ دیگشی سفشوس
 دیگشی  اطالػات حايی استىاد تشای ویاص مًسد اصلی

 .تاضذ ...َا ضماسٌ َا، یادداضت َا، وظیشکلیذياطٌ

Library 
 وظش مًسد َای سفشوس کٍ اوذوًت تشوامٍ دس است فایلی
 .اوذ ضذٌ گشدآيسی آن دس کاستش

 



 شوای کلی اندنوت
 پاول فُشست فُشستُا. 1
 ...(وًع سىذ-سال-ػىًان-وًیسىذٌ: )فیلذَا •
 سکًسدَا•
 گشيَُاپاول . 2

گشيَُا ساَکاسَایی مىاسة تشای ساصماوذَی سفشوس َای 
تًجٍ تٍ تا . می تاضذتُتشآوُا مًجًد دس کتاتخاوٍ ي مذیشیت 

 .َستىذمذ اوتخاب ضذٌ گشيَُا متفايت 
َش کتاتخاوٍ دس اوذوًت تٍ لحاظ محلی کٍ سفشوسُا دس آن 

 :داسدمىثغ  2قشاس گشفتٍ اوذ



Local 

حبفظِ هتؼلق ثِ کبرثر کِ رفرًط ّب درآى ثِ طَر دائن  
 رخیرُ هی ؼًَذ

 

Remote 

حبفظِ خبرج از کٌترل کبرثرٍ غیر قبثل ٍیرایػ تب قجل از  
 localاًتقبل آًْب ثِ 



Local library mode 

فقط رفرًط ّبیی قبثل هؽبّذُ اًذ کِ در ّبرد یب فلػ هوَری  
رخیرُ ؼذُ اًذ، پبیذار ثَدُ ٍ ثب خبهَغ ؼذى ًبگْبًی کبهپیَتر  

 .یب ثعتِ ؼذى اتفبقی از ثیي ًوی رًٍذ
•Online search mode (Temporary library) 

رفرًط ّبی ایي هذ ًظیررفرًط ّبی پبیگبّْبی اطالػبتی 
پبیذار ًجَدُ ٍ در صَرتی کِ رخیرُ ًؽًَذ ثب خبهَغ ؼذى 

 .کبهپیَتر یب ثعتِ ؼذُ اتفبقی ثرًبهِ از ثیي هی رًٍذ
•Integrated library & online search mode  

هجوَع رفرًط ّبیی کِ در حبفظِ لَکبل یب ریوَت رخیرُ ؼذُ 
 .اًذ هؽبّذُ هی ؼَد

 

 



 پبًل گرٍّْب

ثر ایي اظبض گرٍّْب ثِ دٍ قعن ّعتٌذ: 
 

گرٍّْبی پبیِ ٍ اصلی کِ ثطَر پیػ فرض در ّر ثرًبهِ اًذًَت :  دائوی -
 (All references, unfiled, Trash: ) ٍجَد دارًذ هبًٌذ

 
گرٍّْبیی کِ ثذًجبل جعتجَی ایٌترًتی ٍ ًظبیر آى ثِ ٍجَد هی آیٌذ : هَقت - 
(Copied reference, Imported references, search result, full text  ،reference) 
 (Custom group)کبرثر ظبختِ --   
 (Smart group)َّؼوٌذ --   
 
   تب زهبًی کِ کتبثخبًِ ثبز اظت ثبیذ ثِ هٌظَر از دظت ًرفتي اطالػبت ثب

رفرًط ّب را ثِ گرٍّْبی ثبثت اًتقبل   Copy references toاظتفبدُ از  
 دّیذ



 پبًل رفرًط. 3
 

 هی تَاى آى را تغییر داد Layoutثب تٌظیوبت 
 
 جعتجَپبًل . 4

 

 Local / remote libraryجعتجَیی ّذفوٌذ در 

 



 
 
 

نرم افزار مدیریت تمرین عملی در 
 منابع اندنوت

 


