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 منبع نویسی ونکوور-1
آن را پزشکی  نشریات انبيردسر المللیبينكه كميتة  شودمیده ستفااپزشکی ن مينة متودر ز غالباًاز منبع نویسی به روش ونکوور، 

 ست.داده اتوسعه ده و معرفی كر

ترتيب  و همچنينرى عالئم نوشتاو  گذارینقطهعد اصحيح قوو قيق دعایت ور، رنکوو منبع نویسیده از روش ستفام انکته: به هنگا

 ست.امی الزا منبع نویسیت در جزئيا

 

 استفادهاى بر استراليا  (Queensland) لندزنكوئي دانشگاهو  NLM استناددهی دستورالعملآخرین ویرایش س سااحاضر بر ى هنمارا

به همراه  ست.ا شدهتهيه ایرانعلوم پزشکی دانشگاه  سانی پزشکیرعطالو امدیریت  دانشکدهان در ناشرران و ستاایرن، ونویسندگا

 .آورده شده است نویسی/ راهنمای منبعبرای نویسندگان قسمت اندنوت، در سایت نشریه، در نشریه سبکفایل مربوط به  این راهنما،

 ؟چيست نویسیمنبع 1-1
ن یکسا .كندمیهم افرپژوهش ده در ستفااى ابررا  هاایدهت و طالعااست كه ابه منابعی ع جااى اربرارد ستاندا ایهشيو نویسیمنبع

 ست.امهمی ر مسئلة بسيا منبع نویسیر در كاشيوه بودن

 ؟چيست نویسیمنبعليل د 1-2

و  كندمیمطالب ى به پيگيردر قاه را ننداخوو مشخص را ها دستناا ایر؛ زستامهم ر سرقت علمی بسياى از جلوگيراى بر نویسیمنبع

 .مودجعه نامره شدد ستنااصل منبع ا ن بهاتومی، بيشترت طالعاابه ز نيارت وصدر 

 نویسیمنبعحل امر 1-3
 :باشدبه شرح ذیل می نویسیمنبع حلامر

 

 منبع موردنظر تصفحا شمارهو شناختی بكتات جزئيام تما درج 

 هادستناو افهرست منابع در  نگارشیعالئم و  گذارینقطهعد اقيق قودعایت ر 

 مقاله متناز  مناسبمحل در  دستناا درج شماره 

  مقاله متنن پایا( در متندرونى هادستناا تمامشناختی ل اطالعات كتابمنابع )شام ستفهردرج 
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 نمتد در ستناا -2

 از:تند رعبا ؛ستح امينه مطرزین در اتی كه نکا

 قالب د در ستناا .شودمیب هش محسووپژاى بر ایپشتوانهو  آوردهمتن در منبع ان ست كه به عنواجاعی( )ارطالعاتی ا ،استناد

 ارتباط دارد. منابع فهرستمنبع در  کیبا ست كه دى اعد

 منبعاى برروش ین . از اشودمی ن دادهنشا( ] [) كروشهدر سی رفااد عدابا ت متن مقاالى درونهادستناور، انکور روش ود-

 د.شومیده ستفاایر نيز وتصاو  ولاجد، متندر  نویسی

  ١[ :مثال .شودمی ده ستفاا كروشهخل داسی رفااد عداز ا اندنوت نویسیمنبع افزارنرمدر[ 

 ه مدآمتن  داخلدر  گانیا نویسنده نویسندم گر نااحتی  .یابدمیص ختصاد ایک عدآن، به ط مربوع جاد و ارستنااهر اى بر

 .دشو آورده هاآننام  در جلویباید د ین عد، اباشد

 ست كه ... .ده اكرل ستدالا ]١0[ت سمي: المثا 

 شماره     ر از یک منبع بيش از یکبار در ماگ شود،  ستفاده  ستناد( در ت  به منبع شده دادهص ختصاد اعدمنبع )قاله ا مام در اولين ا

 متن مقاله یکسان خواهد بود.

 د خرین عدو آلين اولی اتواى ( بر-خط فاصله )د، شومید ستنامتوالی ا هایشمارهبا متن به چند منبع از بخشی در كه هنگامی

 .رودمیربه كا

 ]١٤-١٨[: لمثا 

 زى سااجداى خالی برى فضاون بدل یرگود، از وشومید ستناالی اغيرمتوهای با شمارهمتن به چند منبع از بخشی در كه هنگامی

 .دشومیده ستفاا هاآن

 ]٦، ٨، ١٢[: لمثا

 از  نباید و نمودده ستفااخالی ى فضاون بد یرگولاز و آنهابرای جداسازی باید  منبع با شماره متوالی استناد شوددو  به اگر

 .كرد دهستفا( ا-خط فاصله )

 :مثال

o ]55،5صحيح است ]٦. 

o ]5٦-55[  صحيح نيست. 

 جمله از تنها به بخشی ص خاع جااریک امکان دارد ا یر؛ زشوندب نتخااقت دباید به مقاله متن دى در ستنااد اعده اجایگا

 :ودنم اقدامذیل  باید به شيوه در متن هاآن به موقعيت با توجه عجااد ارعد، اكلی قاعدهان به عنودد. گرزبا

o  از ویرگول و نقطه بعد 

o  لیرگوونقطه قبل از دو نقطه  و 

های سامانه ]55[. اندكار را پيشنهاد كردهیار مبتنی برگردشهای تصميمی رفع این مشکل محققان سامانه: برالمثا

 .............:]5٦[كار عبارت هستند از یار مبتنی برگردشتصميم
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 :م هنگا اندنوت افزارنرمدر  هاشمارهترتيب ن شدبا توجه به برعکس .باشد از چپ به راستباید  اعداد در متنترتيب  نکته

بيشتر ت طالعااكسب اى بر شود(، پيشنهاد می]٢، ٤، ٨[یا  ]١٤-١٨[ل: مثااى )بر مقاله متناز بخشی در به چند منبع د ستناا

جعه امر (خل متندر داست راچپ به اد از عداتنظيم ترتيب ) ١-١٦-5قسمت ، هنماراى نتهاابه  ركادخوت تنظيمارد مودر 

   د.شو

 :لمثا              

o به  توانمیجمله از آن ست كه ا شدهانجامش موروى مایش بر ى آزبه جازى محيط مجاده از ستفااى ابر هاییتالش

 د.كرره شاا ]57،٦0[تکل ... وپر
 

 نویسندگان در داخل متن: 

o دارای یک نویسنده باشد؛ شماره منبع در مقابل نام خانوادگی نویسنده درج شود. موردنظرمنبع  كهدرصورتی 

 .................... نشان داد كه ]٢١[يت اسم : مطالعهمثال

o  سپس، شماره منبع در و  ودشآورده دارای دو نویسنده باشد؛ نام خانوادگی هر دو نویسنده  موردنظراگر منبع

 درج شود. هاآنمقابل 

 ......................نشان داد كه ]٢٢[و جونز  تياسممطالعه : مثال

o  ای و به جشود آورده بيش از دو نویسنده داشته باشد؛ نام خانوادگی نویسنده اول  نظر مورددر مواردی كه منبع

 شود. داخل كروشه استفادهو سپس، شماره منبع  "و همکاران"سایر نویسندگان از عبارت 

 ..................دادند گزارش ]٢٤[و همکاران  تياسم: مثال

 استناد غيرمستقيم/ منابع ثانویه: 

ه منبع اوليه مقاله حاضر، ب باشد؛ اما نویسنده شدهاشارهیک نویسنده در متن نویسنده دیگری )منبع ثانویه(  هایایده اگر به

 نباشد، در منبع نویسی باید به نکات ذیل توجه شود: پذیرامکانمراجعه نکرده باشد یا دسترسی به آن 

o  را ارائه داده مراجعه شود منبع اوليه(كه ایده) یاصلتا حد امکان به منبع نویسنده. 

o  طالعات ا غيرمستقيم آورده شود و قولنقلدر متن مقاله حاضر باید نظرات نویسنده اصلی )منبع اوليه( در قالب

 شناختی منبع ثانویه در فهرست منابع آورده شود.كتاب

 

 استناد در متن مقاله فهرست منابع

Higgins D. Horizons: the poetics and theory of the 

intermediate. Illinois: Southern Illinois University Press: 1984. 
در مطالعه خود تحقيقات  ]١[هگينز 

 دهد و ...اسميت را موردبحث قرار می

 

 

 مثال

 

Clements C. The facts about cocaine (drugs), Science and 

Children [Internet]. 2007 [cited 2010 Apr 20];44(7): 44. 

Available 

from:http://www.jstor.org.ezproxy.library.uq.edu.au/stable/pdf/

43174018.pdf 

از قول اسميت در مقاله خود  ]٢[كلمنت 

.... 
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 فهرست منابع -3

ا دقت و باید بفهرست منابع در مقاله بسيار با اهميت است  در انتهای مقاله آورده شود. مأخذالزم است فهرست كاملی از منابع و 

 و نيز اد شدهبه آن استنمقاله . هدف از فهرست منابع، ارائه فهرستی دقيق و كامل از تمام منابعی است كه در متن خاصی نوشته شود

تالش پژوهشگر در استفاده از منابع گوناگون، احترام به حقوق سایر نویسندگان و دستيابی راحت خواننده به منابع دادن نشان

 .باشدمی شدهاستفاده

 فهرست منابعچگونگی تهية  3-1
ب، ست )مانند كتاه اشدد ستناا هاآن( به مقالهتحقيق )متن ر كادر كه  شودمیمنابعی  شناختیاطالعات كتابشامل فهرست منابع تنها 

منابع ارجاع داده شده  نندابتون نندگااكافی باشد تا خو به قدری باید اطالعاتین آن(. انظایر و  صفحه وبنامه، گزارش، پایان، مقاله

 .نمایندده ستفاو ا بازیابی  را

  ترتيبی ن هماره و به ترتيب شماه فهرست شد هایمدخلبا اه همرد، شوآورده مقاله  نویسپيشى نتهادر افهرست منابع باید

 .اندشدهآورده متن در كه 

  شوند. آوردهفهرست منابع در ینترنت باید از ا بازیابی شدهمنابع 

  نگليسیاباید به ، سیرمنابع فا شناختیكتاباطالعات بنابراین،  .باشد نگليسیا بایدمنابع  تمامنگارش زبان فهرست منابع در 

 .دترجمه شو

 رت سی باید عبارمنابع فاى نتهادر ا[In Persian]  د.ضافه شواستی رت دبه صو 

 بعامنفهرست در  نویسندگان 3-2

 نظایر  و سایتوب و نامهپایانارش، گز، مقالهب، كتامانند ) اوليه منبعدر  كهدرج شود  یبيترتهمان به  سندگانینو اسامی

 .است شدهآورده ( آن

  درج شود یک فاصله با ،حرف اول نام سپسو  نویسنده هر خانوادگی نامابتدا . 

 نوشته شود. Nazari M به صورت Mohammad Nazari :مثال

  شود( به آغازه تبدیل بدون فاصله نویسندگان )حداكثر تا دو حرف نام. 

 .نوشته شود Nazari MH به صورت Mohammad Hesam Nazari :مثال

 وشته شود.ن Adams JA به صورت John A. Adams :مثال
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 شود.می آورده، نام تمامی نویسندگان در فهرست منابع در آثار دارای  یک تا شش نویسنده  

 .Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M                          :مثال

 ن واژه باشد، فقط نام شش نویسنده اول و پس از آ از شش نفر بيش تعداد نویسندگان كهیدرصورتet al  شود.میدرج 

 Hanna JN, McBride WJ, Brookes DL, Shield J, Taylor CT, Smith IL, et al    :مثال 

  شودمی وردهآ، بالفاصله عالمت نقطه از نام آخرین نویسنده پس و  درجفاصله ، یک ویرگول و بعد یک نویسندگان نامبين. 

 ،از  و افتخارات نی، عناومراتب علمیشود و تمامی القاب، می آوردهنویسنده تنها نام خانوادگی و نام  در استناد به نام نویسنده

 .دگردحذف  نویسنده جلوی نام

 نام سازمان در باشدسازمان مشخصی نظر  ور منبع موردآپدید مشخصی نباشد؛ اما دارای نویسنده موردنظرمنبع  كهدرصورتی ،

  گردد.میفهرست منابع به صورت كامل درج 

                     World Health Organization                                                                                   :ثالم

 شود.می درج اثرعنوان  نشده باشد، فقط آوردهو نام سازمان هم نویسنده مشخصی نداشته باشد  ،منبع موردنظر كهدرصورتی 

 شودمی لیتبداعداد انگليسی به  یروم اعداد.  

 :مثال

effectors type III-family Xanthomonas AvrBs3  .صحيح نيست 

effectors  type3-family Xanthomonas AvrBs3   صحيح است. 

 رایتتاریخ انتشار یا تاریخ حق کپی 3-3
 حرف ،©نماد  با رایتكپیحق  خیتار "c"  شود.میمشخص  خیقبل از تار رایتكپیحق واژه ایو 

 حرفبعد از  رایتكپی حق تاریخ. شودمی استفاده رایتكپیحق تاریخ از ،اثر نامعلوم باشد انتشار تاریخ كهدرصورتی 

"c" شوددرج می. 

    c2017                      :مثال 

 ودشمیاستفاده در فهرست منابع انتشار  خیتار ازباشد،  (رایتكپیانتشار و حق )خیتار هر دو یدارا یک اثر كهدرصورتی. 

 با ویرگولو  شودمی درجهر دو تاریخ  ؛باشد شتريب ایسه سال  رایتكپیحق  خیانتشار و تار خیتارفاصله بين  كهدرصورتی 

 .شودمیدرج  رایتكپی. ابتدا تاریخ انتشار و سپس تاریخ حق گرددمیجدا 

 ,c2007  2017             :مثال 

 (URL) یا نشانی دسترسی سایتوبآدرس  3-4
  از آدرس  سایتوبهنگام استفاده ازURL  شودمیاستفاده. 

 آدرس  بعد ازURL ی ذیل توجه شود(ا)به استثناه گيردنمی نقطه قرار. 
Diabetes Australia. Gestational diabetes [Internet]. Canberra (ACT): Diabetes Australia; 2015 [updated 

2015; cited 2017 Nov 23]. Available from: https://www.diabetesaustralia.com.au/gestational-diabetes 

 :استثناها  

o  درج شناسه DOI  بعد از آدرسURL 

https://www.diabetesaustralia.com.au/gestational-diabetes
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 :مثال

Puri S, O'Brian MR. The hmuQ and hmuD genes from Bradyrhizobium japonicum encode heme‐

degrading enzymes. J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep [cited 2012 Aug 2];188(18):6476‐ 82. Available from: 

http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=lo ng&pmid=16952937. 

DOI:10.1016/j.psychsport.2009.03.009 

 
o  رت عبادرج[In Persian]  بعد از آدرسURL  

 :مثال

 Iran’s Supreme Council of Cyberspace, national center of cyberspace. Internet of things [Internet]. 2016 

[cited 2016 Dec 19]. Available from: http://majazi.ir/deputies/technology. [In Persian]  

 
o عالمت خاتمه یافتن آدرس با /  

 :مثال
1. Stanley F. Information page: Professor Fiona Stanley. Telethon Institute for Child Health Research 

[Internet]. Perth: The Institute; 2005 [cited 2005 Jun 30]. Available from: 

http://www.ichr.uwa.edu.au/about/schools/. 

 

 ات منبعصفحشماره  3-5
 حرف  بعد ازصفحه  شماره"p." شودمی یک فاصله درج با. 

 :مثال
o p. 123 
o p. 123-9 

 

  .باشد همراهحرف  کیبا  نکهیمگر ا ؛شودمینتکرار صفحه  شماره اعداد یکسان

 :مثال

o p. 131-139 )نادرست( 

o p. 131-9 )صحيح( 

o p.131A-139A )صحيح( 

 حرفS  موارد تکميلی یراب (Supplementary) حرف و A ضميمه یبرا (Appendix)  میقرار قبل از شماره صفحه-

   گيرد.

 p. S4-8 :مثال         

 شوددقت  هاآن، به ترتيب باشد میرو اعدادشماره صفحه همراه با  كهدرصورتی.  

 :مثال      
o p. XXI-XXII 

o p. XV 

 

 

http://www.ichr.uwa.edu.au/about/schools/
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 نویسیمنبع افزارنرم -4

. نمایدمیفهرست منابع كمک د یجاابه  افزارنرمین است. اهم ساخته افرت را ندنوا افزارنرمسترسی به ن دمکاا مدیریت سالمت نشریه

رت صور د توانندمی نویسندگانست. ا شدهتهيهت ندنوا افزارنرمنمودن به جهت اضافه بر اساس راهنمای حاضر نشریه موردنظر بکس

 كنند.ده ستفاا  اندنوت از این سبک هنگام استفاده از، تمایل

 :شودمید یر پيشنهاارد زعایت مو، رصحيح منبع نویسین از طمينااى ابر توجه:

 موتور جستجوی  ىبه جا اندنوت، كتابخانهمنابع به   شناختیبرای انتقال خودكار اطالعات كتاب  Google scholar  از

 د.شوده ستفااصلی ه اپایگا

 از منابع شناختیاطالعات كتاب در صورت انتقال Google scholar   شدهتکميلى صحت فيلدها، تندنواكتابخانه به  

هر فيلد باید به كوچکی ، در مچنينهدد. گر اصالحستی رت دبه صو، هافيلدام از هركددر نقص د جورت وصوو در سی ربر

 .دتوجه شو نيز وفگی حرریا بز

 از  ایمقاله)ها كنفرانس منتشرشدهمقاالت  كامل شده مربوط به شناختیاطالعات كتاب هر كدام از فيلدهای صحت

 Conference) هاكنفرانس مجموعه مقاالت ای (Conference Paper) در همایش شدهچاپمجموعه مقاالت 

Proceeding))  و در صورت نياز ویرایش شودبررسی باید به صورت دستی. 

 :در فيلد عنوان 

o  ا مثلهسرنامبه جز NLM ،شود.ایر كلمات با حروف كوچک نوشته میوس رگبزف با حر مهكل اول اولين فحر 

 : مثال
The influence of challenging goals and structured method on Six Sigma project performance: A mediated 

moderated analysis 

 

o د.شومیكوچک نوشته وف با حرآن  گستردهلی ، وشودمیآورده رگ بزبا حروف   اترختصاا 

 :لمثا
Rico G, Kretschmer RR. The monocyte locomotion inhibitory factor (MLIF) produced by axenically grown 

Entamoeba histolytica fails to affect the locomotion and the respiratory burst of human eosinophils in vitro. 

Arch Med Res. 1997;28 Spec No:233-4. 

 

De Wolf H, Blust R, Backeljau T. The use of RAPD in ecotoxicology. Mutat Res. 2004 May;566(3):249-62. 

  نشریه در شدهچاپت مقاال منبع نویسیدر (Journals)،  ى به جا، نشریه عنوانفيلد در ستی رت دبه صو نشریه عنوان كوتاهباید

 مراجعه شود. 3-5ش برای اطالعات بيشتر به بخ د.نوشته شوآن كامل  عنوان

 تا  ١-5 بخش اولجدبا مطابق باید آن  تکميل نحوهورى و ضرت، ندنواتابخانه هر منبع به ك افزودناز  پس هافيلدم سی تماربر

 باشد. ١5-5
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 اندنوت افزارنرمنویسی در راهنمای منبع -5

عناصر با اه ( همرآننظایر و  سایتوب و نامهپایان كنفرانس، ارش،گز، مقاله، كتاب رينظمنابع )اع نوا نویسیمنبعشيوه ین قسمت در ا

 . ستا شدهآورده نکات ضروری  و نوع منبع ، لمثا  استناددهی،

 کتاب 5-1

 کتاب چاپی
 

 Books- one author)) کتاب با یک نویسنده

Author(s) – Family name and initials. Title of book. Edition of book 

if later than 1st ed. Place of publication: Publisher name; Year of 

publication. 

 استناددهی عناصر

 Butler SW. Secrets from the black bag. London: The Royal 

College of General Practitioners; 2005. 
 )فهرست منابع( مثال

 (در متن مقالهمثال )استناد  كه .... است شدهاشاره ]١[ولر ب هنوشت ارزیابی كيفيتكتاب در 

Book 

 
 EndNote افزارنرمدر  منبعنوع 

 نکته .تکميل نگردد Edition برای ویرایش اول كتاب ، فيلد

 (Books- Two to six authors) کتاب با دو تا شش نویسنده

Author(s) – Family name and initials, multiple authors separated 

by a comma. Title of book. Edition of book if later than 1st ed. 

Place of publication: Publisher name; Year of publication. 

 عناصر استناددهی

 Amatayakul M, Lazarus SS. Electronic Health Records: 

Transforming Your Medical Practice. USA: Medical Group 

Management Assn; 2005. 

 Cheers B, Darracott R, Lonne B. Social care practice in rural 

communities. Sydney: The Federation Press; 2007. 

 مثال )فهرست منابع(

 نشان داد كه.......................... ]١[و الزاروس  نتایج مطالعه آماتایاكول

 . گزارش دادند كه ........ ]٢[ و همکاران تياسم

 مثال )استناد در متن مقاله(

Book  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

 نکته .تکميل نگردد Edition برای ویرایش اول كتاب، فيلد



9 

 

 (Books- More than six authors) سندهینواز شش  کتاب با بيش

Author(s) – Family name and initials, multiple authors 

separated by a comma. Title of book. Edition of book if later 

than 1st ed. Place of publication: Publisher name; Year of 

publication. 

 عناصر استناددهی

 Hofmeyr GJ, Neilson JP, Alfirevic Z, Crowther CA, 

Gulmezoglu AM, Hodnett ED, et al. A Cochrane 

pocketbook: Pregnancy and childbirth. Chichester, England: 

John Wiley & Sons; 2008. 

 Collen M, Portney LG, Hovenga E, Shortliffe E, James JC, 

Neilson J, et al. Computer applications in health care and 

biomedicine. New York: Springer; 2015. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( كه ... كنندمیبيان  ]3[ن هافمر و همکارا

Book 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  ویرایش اول كتاب، فيلدبرای Edition تکميل نگردد. 

 از شش نفر باشد، پس از نام نویسندۀ ششم عالمت ویرگول درج  اگر تعداد نویسنده بيش

 .اضافه شود et al و كلمه

 نکته

 Books- no author)) کتاب بدون نویسنده

Title of book. Edition of book if later than 1st ed. Place of 

publication: Publisher name; Year of publication. 
 عناصر استناددهی

 A guide for women with early breast cancer. Sydney: National 

Breast Cancer; 2003. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]5[. شودمی....... این نوع بيماری محسوب ن

Book  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلد Edition تکميل نگردد. 

 شود درج اثر عنوان ،نباشدنویسنده كتاب مشخص  كهدرصورتی. 

 نکته
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 (Multiple works by the same author) سندهینو کیاثر از  نیچند
Author(s) – Family name and initials, Multiple authors separated 

by a comma. Title of book. Edition of book if later than 1st ed. Place 

of publication: Publisher name; Year of publication. 

 عناصر استناددهی

 Campbell MA. A is for anxiety: A parent’s guide to managing 

anxious children. Brisbane: Post Pressed; 2007. 

 Campbell MA. Anthony the shy alien. Brisbane: Post Pressed; 

2006. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( دارد. تأكيد .........بر  ]7،٦[ل مطالعات دكتر مریل كمبپ

Book  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلد Edition نکته .تکميل نگردد 
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 (different editions-Books) فهای مختلکتاب با ویرایش
Author(s) – Family name and initials, multiple authors separated by 

a comma. Title of book. Edition of book if later than 1st ed. Place of 

publication: Publisher name; Year of publication. 

 استناددهی عناصر

 Murtagh J. John Murtagh’s General practice. 4th ed. Sydney: 

McGraw‐Hill Australia; 2007. 
 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( .شده است ...شناخته ]٨[ "اقتصاد خردكتاب "به عنوان  حوزه اقتصاد سالمتدر  آنچه

Book 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

  كتاب، فيلد برای ویرایش اولEdition تکميل نگردد. 

  آورده شود و در فيلد بعد از عنوان كتاب  ویرایششمارهEdition .درج شود 

 "ed"است ویرایش مخفف. 

 تکميل فيلد  درEdition هایمخفف از برحسب مورد دیبا nd ای rd ای th  همراه با شماره

، برای 2ndدوم  شیرایو یبرا Editionمقابل فيلد  مثال،عنوانبه؛ كرد كتاب استفاده شیرایو

 .اضافه می شود 4thو برای ویرایش چهارم  3rdویرایش سوم 

 نکته
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 (Edited book) کتاب ویرایش شده

Editor(s) – Family name and initials, editors. Title of book. Edition 

(if not first) - ed. Place of publication: Publisher name; Year of 

publication. 

 عناصر استناددهی

 

 Brooks A, Mahoney P, Rowlands B, editors. ABC of tubes, 

drains, lines and frames. Malden, Mass: BMJ Books, Blackwell 

Pub. 2008. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]9[حائز اهميت است.  به قطر بيرونیدر همه موارد توجه 

Edited book  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلدEdition تکميل نگردد. 

 نام ویراستار/ویراستاران در فيلدEditor .آورده شود 

 "ed" ویرایش است مخفف. 

 تکميل فيلد  درEdition هایمخفف از مورد برحسب دیبا nd ای rd ای th  همراه با شماره

، برای 2ndدوم  شیرایو یبرا Editionمقابل فيلد  مثال،عنوانبه؛ كرد كتاب استفاده شیرایو

 .اضافه می شود 4thو برای ویرایش چهارم  3rdویرایش سوم 

 نکته
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 (Book chapter)کتاب  ی ازفصل

Author(s) of chapter - Family name and initials, Title of chapter. 

In: Editor(s) of book - Family name and initials, editors. Title of 

book. Edition (if not first). Place of publication: Publisher name; 

Year of publication. p. [page numbers of chapter]. 

 عناصر استناددهی

 
 Rowlands TE, Haine LS. Acute limb ischemia. In: Donnelly R, 

London NJM, editors. ABC of arterial and venous disease. 2nd ed. 

West Sussex: Blackwell Publishing; 2009. p. 123-140. 

 مثال )فهرست منابع(

 )استناد در متن مقاله( مثال ....]١0[ هاینو رائولند  با توجه به مطالعات

Book section 
 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  ،فيلد برای ویرایش اول كتابEdition تکميل نگردد. 

  در صورت وجود ویراستار، نام آن بعد از كلمهIn شود. آورده 

 جدا  یرگولوبا نویسنده یا ویراستار وجود داشته باشد، نام ویراستاران  كه بيش از یکدرصورتی

 .شوند

 در فيلد فصل  عنوانTitle شود. درج 

 در فيلد  كتاب عنوانBook Title شود. آورده 

 تکميل فيلد  درEdition هایمخفف از برحسب مورد دیبا nd ای rd ای th  همراه با شماره

، برای 2ndدوم  شیرایو یبرا Editionمقابل فيلد  مثال،عنوانبه؛ كرد كتاب استفاده شیرایو

 .اضافه می شود 4thو برای ویرایش چهارم  3rdویرایش سوم 

 

 نکته
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 (Translated Bookترجمه کتاب )

Author(s) – Family name and initials. Title of book. Name of 

translator (secondary author) - family name and initials, translator. 

Edition of book if later than 1st ed. Place of publication: Publisher 

name; Year of publication. 

 عناصر استناددهی

 

 Luria AR. The mind of a mnemonist. Solotaroff L, translator. 

New York: Avon Books; 1969. 

 )فهرست منابع(مثال 

 مثال )استناد در متن مقاله( نشان داد كه ... . ]١٢[ا مطالعه لوری

Book  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

 نام خانوادگی و حرف اول نام  مترجم بعد از عنوان كتاب در فيلد Title .سپس درج شود، 

 شود. اضافهبعد از ویرگول   translator كلمه

 افزار اندنوت در انتهای كلمه در نرم translator  گذاشته شود.نقطه 

 نکته
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 (Book in a series) چند جلدیکتاب 
Author(s) – Family name and initials. Title of chapter. In: Editor(s) 

of book. Title of Book. Place of Publication: Publisher Name; Year 

of Publication. p. [pages of chapter]. (Series title; vol [volume 

number]). 

 عناصر استناددهی

 Bennett GL, Horuk R. Iodination of chemokines for use in 

receptor binding analysis. In: Horuk R, Chemokine receptors. 

New York (NY): Academic Press; 1997. p. 134‐48. (Methods in 

Enzymology; vol 288) 

 مثال )فهرست منابع(

 ندتوانمیكه  نانو ذراتدارورسانی هدفمند نظير  هایسامانه، هابيماریمنظور درمان مؤثرتر این به 

 ]١١[... .توزیع دارو را در بدن كنترل و دارو را به صورت اختصاصی به محل اثر هدایت كنند

 مثال )استناد در متن مقاله(

Book Section 
 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلدEdition تکميل نگردد. 

  در صورت وجود ویراستار، نام آن بعد از كلمهIn شود. آورده 

 در فيلد فصل  عنوانTitle شود. درج 

  عنوان كتاب در فيلدTitle  Book شود. درج 

 عنوان جلد در فيلدTitle   Seriesشود. آورده 

 جلد در فيلد Volume.درج شود 

 نکته
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 (In press-Bookکتاب در دست چاپ )

Authors separated by commas – Family name and initials. Title of 

book. Place of Publication: Publisher Name. Forthcoming - year of 

expected publication. 

 عناصر استناددهی

 

 Philbert-Hasucha S. Pflegekompendium: Wirkstoffe, Materialien, 

Techniken. Heidelberg: Springer Medizin. Forthcoming 2006. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( كه ... كردبيان  ]٦[ هاشوچا-فيلبرت

Book  

 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

اضافه  Yearدر فيلد قبل از سال انتشار   Forthcoming واژه دست چاپ باشد، بایداگر كتاب در 

 شود. در صورت دسترسی، تاریخ احتمالی انتشار نيز درج شود.

 نکته
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 یالکترونيک کتاب 

 (Electronic book) یالکترونيککتاب 

Author(s) of book – Family name and initials. Title of book [Type of 

medium ]. Edition. Place of Publication: Publisher Name; Year of 

Publication [cited date - year, month abbreviated, day]. Available 

from: [name of database or URL] 

 عناصر استناددهی

 

 Macdonald S. Maye’s midwifery [eBook].14th ed. Edinburgh: 

Bailliere Tindall; 2011 [cited 2012 Aug 26]. Available from: 

Ebrary. 

 Shortliffe E. Biomedical informatics [Internet]. New Jeresy: John Wiley 

& Sons; 2010 [cited 2015 Nov 12]. Available from: http://www.springe

r.com/science/article/pii/S1067502 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ....داد كه  نشان ]١3[ دولندنتایج مطالعه مک

Electronic book 
 

 

 افزارنرمنوع منبع در 

EndNote 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلدEdition .تکميل نگردد 

  د ر فيلدنوع رسانه Type of medium  شود.درج 

 سال انتشار كتاب در فيلدYear  آورده شود. 

 د و روز در فيل)سه حرف اول( )استناد( به كتاب شامل سال، ماه  تاریخ دسترسی Date 

accessed .درج شود 

 اه داده جای نام پایگبه  ،نباشد خاصی درصورتی كه امکان دسترسی به كتاب از طرق پایگاه داده

 .آورده شود URL لديفآدرس اینترنتی در 

 نکته

http://www/
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 (Chapter from an electronic book) الکترونيکیکتاب  کی ی ازفصل

Author(s) of book – Family name and initials. Title of book [Internet]. 

edition. Place of Publication: Publisher Name; Year of Publication. 

Chapter [chapter number], Chapter title. [cited date - year, month 

abbreviated, day]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 مثال )فهرست منابع( 

 مثال )استناد در متن مقاله( .... معتقد است كه ]١٤[ داروین

Electronic book 
 

 افزارنرمنوع منبع در 

EndNote 

  برای ویرایش اول كتاب، فيلدEdition .تکميل نگردد 

 شماره فصل و عنوان فصل كتاب بعد از سال انتشار در فيلد Year .درج شود 

 در فيلد  اینترنت واژهType of medium .درج شود 

 د و روز در فيل )سه حرف اول( )استناد( به كتاب شامل سال، ماه تاریخ دسترسی Date 

accessed درج شود  . 

 آدرس اینترنتی كتاب در فيلد URL .درج شود 

 نکته
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 المعارفه ریدادیکشنری/  5-2
 

  

 (Dictionary) دیکشنری

Author/editor - family name and initials. Title of dictionary. edition. 

Place of publication: Publisher; Year. Title of entry e.g. defined 

word; p. [page number]. 

 عناصر استناددهی

 Stedman TL. Stedman’s medical dictionary. 28th ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2015. Apraxia; 

p.119‐20. 

 دیکشنری با نام نویسنده ومثال )

 (ویراستار

 Dorland's illustrated medical dictionary. 30th ed. Philadelphia: 

Saunders; 2003. Encephalomalacia; p. 609. 

دیکشنری بدون نام مثال )

 (نویسنده و ویراستار

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[. "است شدهتعریفبه عنوان ... "

Dictionary 
 

 افزارنرمانتخاب نوع رفرنس در 

EndNote 

  برای ویرایش اول دیکشنری، فيلدEdition .تکميل نگردد 

   نام نویسنده در فيلدAuthor كه نویسنده دیکشنری مشخص نباشد عنوان شود؛ درصورتی درج

 د.شو آورده دیکشنری

  عنوان دیکشنری در فيلدDictionary Title شود. درج 

 تکميل فيلد  درEdition هایمخفف از برحسب مورد دیبا nd ای rd ای th شیرایهمراه با شماره و 

، برای ویرایش 2ndدوم  شیرایو یبرا Editionمقابل فيلد  مثال،عنوانبه؛ كرد استفاده دیکشنری

 .اضافه می شود 4thو برای ویرایش چهارم  3rdسوم 

 لديسال انتشار دیکشنری در ف Year درج شود. 

  موضوع یا واژۀ موردنظر در فيلدTitle  شود.آورده 

 نکته
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 (Online Dictionary)برخط دیکشنری 

Dictionary title [type of medium e.g. Internet]. edition. Place of 

publication: Publisher; Year. Title of entry; [cited Year Month 

Day]; Pages. Available from: URL or database name 

 عناصر استناددهی

 Merriam-Webster medical dictionary [Internet]. Springfield 

(MA): Merriam-Webster Incorporated; c2017. Clone; [cited 

2017 Oct 4]; p. 50. Available from: 

https://www.merriam_webster.com/dictionary/clone#medicalDi

ctionary 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]3[ ... عبارت است از كولن

Dictionary 
 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  برای ویرایش اول دیکشنری، فيلدEdition .تکميل نگردد 

  عنوان دیکشنری در فيلدDictionary Title شود. درج 

  در فيلد به عنوان نوع رسانهType of Work .درج شود 

  در تکميل فيلدEdition های باید برحسب مورد از مخففnd  یاrd  یاth  همراه با شماره

، 2ndبرای ویرایش دوم  Editionمثال، مقابل فيلد عنواناستفاده كرد؛ به دیکشنریویرایش 

 اضافه می شود. 4thو برای ویرایش چهارم  3rdبرای ویرایش سوم 

 لديسال انتشار دیکشنری در ف Year درج شود. 

  موضوع یا واژۀ موردنظر در فيلدTitle شود. درج 

 )به دیکشنری در فيلد  تاریخ دسترسی )استنادAccess Date به ترتيب سال دسترسی، ماه ،

 )سه حرف اول( و روز درج شود.

 برخطكه تاریخ انتشار دیکشنری درصورتی(Online) رایت نامعلوم باشد، از تاریخ حق كپی

 c2017مثال عنوان؛ بهشروع می شود 'c'حرف  بارایت پیاستفاده شود. تاریخ حق ك

 شماره صفحه در فيلد Pages .درج شود 

  در فيلد  دیکشنریآدرس اینترنتیURL شود. آورده 

 نکته
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 (Encyclopedia- multi volume set) چند جلدیالمعارف  دایره

Author(s) – Family name and initials. Title of Encyclopedia. In: 

Family name and initials, editors. Title of encyclopedia. Edition. 

Place of publication: Publisher name; Year of publication. Vol - 

Volume number p. (page numbers). 

 عناصر استناددهی

 Brookman F. Hair care products. In: McDonough J, Egolf K, 

Reid JV, editors. The Advertising Age encyclopedia of 

advertising. New York: Fitzroy Dearborn; 2003. vol 2 p.703‐8. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ……………كه  كندمیبيان  ]٤[بروكمن 

Encyclopedia  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  برای ویرایش اول دایره المعارف، فيلدEdition .تکميل نگردد 

  موضوع موردنظر در فيلدTitle شود. درج 

  عنوان دایره المعارف در فيلدTitle Encyclopedia .آورده شود 

  در صورت وجود ویراستار، نام آن بعد از كلمهIn شود. آورده 

  در تکميل فيلدEdition های باید برحسب مورد از مخففnd  یاrd  یاth  همراه با شماره

برای ویرایش دوم  Editionمثال، مقابل فيلد عنوانویرایش دایره المعارف استفاده كرد؛ به

2nd 3، برای ویرایش سومrd  4و برای ویرایش چهارمth .اضافه می شود 

 

 نکته
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 نشریه مقاالت 5-3

 
 

  

 کوتاه شده نشریه عنوان

  در فيلد كوتاهبه صورت باید  نشریاتعناوین Journal عنوان، این فيلد به طور خودكار با الکترونيک نویسیمنبعاغلب در ) .درج شود 

 شود(. امل نشریهكان وجایگزین عنیا الکترونيک ورت دستی به ص  كوتاه شده عنوانشود؛ بنابراین، الزم است تا می تکميل نشریهكامل 

یابد.  رييتغ Appl Clin Inform آن  شده كوتاه  عنوان باید به Applied clinical informatics نشریه كامل  عنوانبرای مثال 

 .نيست ACI  ، اختصارنشریه كوتاه شده عنوانشود در این مثال منظور از  توجه

  در بخش پابمد از پایگاه  باید نشریه كوتاه شده عنوانبرای دسترسی بهNLM Catalog در فيلدJournals referenced in the  

NCBI Databases ذیل مراجعه شود: به آدرسیا   استفاده 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals/ 

 سایت  درموردنظر  نشریهعنوان  كهدرصورتیNLM ذیل جستجو شود هایپایگاهنشریه  كوتاه عنوان ، برای دستيابی بهیافت نشد: 

 CAS Source Index (CASSI) search tool (see https://cassi.cas.org/search.jsp) 

 ISI journal title abbreviations (see http://www.zxlei.cn/science/isi/E_abrvjt.html) 

 Index Medicus - abbreviations of journal titles (see 

http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng) 

 Journal Abbreviation Database (see www.journalabbr.com) 

 Genamics JournalSeek (see www.journalseek.net) 
  كامل آن نوشته شود.عنوان باشد،  نشده آورده پایگاهیهيچ در  نشریهكوتاه شده عنوان هرگاه 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
https://cassi.cas.org/search.jsp
https://cassi.cas.org/search.jsp
http://www.zxlei.cn/science/isi/E_abrvjt.html
http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng
http://www2.bg.am.poznan.pl/czasopisma/medicus.php?lang=eng
http://www.journalabbr.com/
http://www.journalabbr.com/
http://www.journalseek.net/
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 مقاالت چاپی 

 

 

  

  one author -(Journal article) مقاله با یک نویسنده
Author– Family name and initials. Title of article. Abbreviated journal 

title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume(issue):pages. 

 عناصر استناددهی

 Richesson B. Clinical research informatics and electronic health record dat

a. Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

 Snowdon J. Severe depression in old age. Med Today. 2002 

Dec;3(12):40‐47. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ... ]١[با توجه به اینکه در مطالعه 

Journal article  افزارنرمنوع منبع در 

EndNote 

  سال انتشار مقاله در فيلدYear توان و روز می )سه حرف اول(  آورده شود؛ در صورت دسترسی به ماه

 در این فيلد درج شود. انتشار مقاله بعد از سال

 عنوان كوتاه شده نشریه در فيلد Journal مراجعه  3-5مقدمه بخش )برای اطالعات بيشتر به  درج شود

 شود(.

 نکته

 )two author -Journal article)مقاله با دو نویسنده 

Authors separated by commas – Family name and initials. Title of 

article. Abbreviated journal title. Publication year, month, day (month & 

day only if available);volume(issue):pages. 

 عناصر استناددهی

  McInnes D, Bollen J. Learning on the job: metaphors of choreography and 

the practice of sex in sex‐on‐premises venues. Venereology. 

2000;13(1):27‐36. 

 مثال )فهرست منابع(

 (مقالهمثال )استناد در متن  ...معتقدند كه ]٢[ بولن و اینس مک

Journal article افزار نوع منبع در نرم

EndNote 

 در فيلد  سال انتشار مقالهYear و روز انتشار   )سه حرف اول( آورده شود؛ در صورت دسترسی به ماه

 آورده شود. آن بعد از سال

 عنوان كوتاه شده نشریه در فيلد Journal مراجعه  3-5)برای اطالعات بيشتر به مقدمه بخش  درج شود

 شود(.

 نکته
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 Journal article- three to six authors)) سندهینومقاله با سه تا شش 
Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume(issue):pages. 

 عناصر استناددهی

 
 Skalsky K, Yahav D, Bishara J, Pitlik S, Leibovici L, Paul M. 

Treatment of human brucellosis: systematic review and meta‐
analysis of randomised controlled trials. Br Med J (Clin Res Ed). 

2008; Mar 29;336(7646):701‐4. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ......]3[همکاران  اسکای و اسکال فرا تحليل، از استفاده با

Journal article 

 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

 در فيلد  سال انتشار مقالهYear و روز  ) سه حرف اول( آورده شود؛ در صورت دسترسی به ماه

 .آورده شود آن انتشار  بعد از سال

  عنوان كوتاه شده نشریه در فيلدJournal  3-5درج شود )برای اطالعات بيشتر به مقدمه بخش 

 مراجعه شود(.

 نکته
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 more than six authors -(Journal article) از شش نویسنده مقاله با بيش
Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume(issue):pages. 

 عناصر استناددهی

 Hanna JN, McBride WJ, Brookes DL, Shield J, Taylor CT, Smith 

IL, et al. Hendra virus infection in veterinarian. Med J Aust. 2006 

Nov 20;185(10):562‐4. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( نشان داد كه............................ ]٤[نتایج مشاهدات هانا و همکاران 

Journal article افزار نوع منبع در نرمEndNote 

 از شش نفر باشد، بعد از نام نفر ششم از  اگر تعداد نویسندگان مقاله بيشet al د.واستفاده ش 

 در فيلد  سال انتشار مقالهYear  و روز )سه حرف اول( آورده شود؛ در صورت دسترسی به ماه

  آورده شود. آن انتشار  بعد از سال

  عنوان كوتاه شده نشریه در فيلدJournal  3-5درج شود )برای اطالعات بيشتر به مقدمه بخش 

 مراجعه شود(.

 نکته
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 No author))نویسنده  مقاله بدون نام

Title of article. Abbreviated journal title. Publication year, month, 

day (month and day only if available);volume number(issue 

number):pages. 

 استناددهیعناصر 

 New accreditation product approved for systems under the 

ambulatory and home care programs. Comm Perspect. 2005 

May;25(5):8. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]7[اعتباربخشی جدید دارای ..... 

Journal article افزار نوع منبع در نرمEndNote 

 شود. درج اثرعنوان موردنظر دارای پدیدآور مشخصی نباشد، مقاله كه درصورتی 

 در فيلد  سال انتشار مقالهYear و  )سه حرف اول( آورده شود؛ در صورت دسترسی به ماه

  آورده شود. آن روز انتشار  بعد از سال

  عنوان كوتاه شده نشریه در فيلدJournal  درج شود )برای اطالعات بيشتر به مقدمه بخش

 مراجعه شود(. 5-3

 نکته



27 

 

 

 

 

  

 (resspIn -Journal article)در دست چاپ مقاله 

Authors separated by commas – Family name and initials. Title of 

article. Abbreviated journal title; volume(issue)(if available). 

Forthcoming - year of expected publication. 

 عناصر استناددهی

 

 Rourke E, Hussain R, Buscombe JR, Hilson AJ. Overlying urostomy 

bag simulating urinary leak in a postrenal transplant MAG3 study. 

Clin Nucl Med. Forthcoming 2006. 

 Laking G, Lord J, Fischer A. The economics of diagnosis. Health 

Econ. Forthcoming 2006. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( كه ... كندمیبيان  ]٦[ک و همکاران رور

Journal article  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

 اگر مقاله در دست چاپ باشد، باید واژه Forthcoming  در فيلدقبل از سال انتشارYear  

 اضافه شود. در صورت دسترسی، تاریخ احتمالی انتشار نيز درج شود.

  بعد از تاریخ احتمالی انتشار و در صورت مشخص بودن  جلد و شماره نشریه، موارد مذكور به

 درج شود. Issue و Volume لديفترتيب در 

 نکته



28 

 

 

 

 )ssue supplement numberVolume and I) نشریهتکميلی  جلد و شماره

Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume(issue supplement number):pages. 

 عناصر استناددهی

 Leifer BP. Early diagnosis of Alzheimer's disease: clinical and 

economic benefits.J Am Geriatr Soc. 2003 May;51(5 Suppl 

Dementia):S281-8. 

 El Shehaby A, Ganz JC, Reda WA, Hafez A. Temporary symptomatic 

swelling of meningiomas following gamma knife surgery. Report of 

two cases. J Neurosurg. 2005 Jan;102 Suppl:293-6. 

 Glauser TA. Integration clinical trial data into clinical practice. 

Neurology 2002; 58(12 Suppl 7): 6-12. 

 مثال )فهرست منابع(

 )استناد در متن مقاله(مثال  ]7[ .مبتال هستند به بيماری آلزایمر متحدهایاالتحدود چهار ميليون نفر در 

Journal article 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  در صوورتی ( كه جلدVolumeمورد نظر  ) دارای ( جزء تکميلیSupplement  باشود؛ پس )

 شود. اضافه Volume در فيلد Supplاز جلد باید مخفف 

  ( شماره شماره دوره باید      Issue در مواردی كه  شد، پس از  شریه  با ( مورد نظر جزء تکميلی ن

شوود. الزم به ذكر اسوت اگر نشوریه بيش از     اضوافه  Issueداخل پرانتز در فيلد  Supplمخفف 

 درج شود.  Supplمخفف  داشته باشد، شماره آن بعد از supplementیک 

  عنوان كوتاه شده نشریه در فيلدJournal  3-5اطالعات بيشتر به مقدمه بخش درج شود )برای 

 مراجعه شود(.

 نکته

  )Journal article without a volume)بدون جلد نشریه مقاله 
Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available); (issue):pages. 

 عناصر استناددهی

 Shul'gina GI, Ziablitseva EA. [Effectof the GABA derivative 

phenibut on learning]. Vestn Ross Akad Med Nauk. 2005;(2):35-40. 
 مثال )فهرست منابع(

 )استناد در متن مقاله(مثال  ]7[ .مبتال هستند متحده به بيماری آلزایمرحدود چهار ميليون نفر در ایاالت

Journal article  افزارنرمنوع منبع در EndNote 
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 (Journal article without issue)بدون شماره نشریه  مقاله
Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume:pages. 

 عناصر استناددهی

 Prokai-Tatrai K, Prokai L. Modifying peptide properties by prodrug 

design for enhanced transport into the CNS. Prog Drug Res. 

2003;61:155-88. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]7[ .مبتال هستند بيماری آلزایمرمتحده به حدود چهار ميليون نفر در ایاالت

Journal article  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

 ( issue andJournal article with no volume) و شماره جلدبدون نشریه مقاله 

Author(s) – Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available); pages. 

 عناصر استناددهی

 Schwartz-Cassell T. Feeding assistants: based on logic or way 

offbase? Contemp Longterm Care. 2005 Jan:26-8. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]7[ .مبتال هستند متحده به بيماری آلزایمرایاالتحدود چهار ميليون نفر در 

Journal article 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 
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 مقاالت الکترونيکی 

 

 
 

 DOI (DOI numberwith  Electronic journal article )با شناسه  یمقاله الکترونيک
Author(s) - Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title [Internet]. Publication year, month, day (month and 

day only if available) [cited date - year, month, day]; volume 

number (issue number):page numbers. Available from: URL. DOI: 

 عناصر استناددهی

  

 Puri S, O'Brian MR. The hmuQ and hmuD genes from 

Bradyrhizobium japonicum encode heme‐ degrading enzymes. J 

Bacteriol [Internet]. 2006 Sep [cited 2012 Aug 2];188(18):6476‐
82. Available from: 

http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=lo 

ng&pmid=16952937. DOI:10.1016/j.psychsport.2009.03.009 

 Garcia RV, Kraehenmann MA, Bezerra FJ, Mendes CM, Rapp 

GE. Clinical analysis of the soft tissue integration of non-

submerged (ITI) and submerged (3i) implants: a prospective-

controlled cohort study. Clin Oral Implants Res [Internet]. 2008 

Oct [cited 2008 Nov 17];19(10):991-6. Available from: 

http://www3.interscience.wiley.com/cgi-

bin/fulltext/121409760/PDFSTART Subscription required to 

view full text. DOI: 10.1111/j.1600-0501.2007.01345.x 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله(  ....كه كنندمی استدالل ]9[ ایناوبر و پوری

Electronic article  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  عنوان مقاله در فيلدTitle .درج شود 

 نشریه  باید در فيلد  كوتاه شده عنوانPeriodical Title .آورده شود 

  واژه اینترنت در فيلدType of work .اضافه شود 

 در فيلد سال انتشار مقاله Year  ،و روز  )سه حرف اول( ماهآورده شود؛ در صورت دسترسی

 شود. درجنيز انتشار مقاله 

 به مقاله در فيلد )استناد( یتاریخ دسترس Date accessed به ترتيب سال دسترسی، ماه )سه ،

 حرف اول( و روز درج شود.

  آدرسURL  ه شناسیا DOIدرج شود. مرتبط در فيلد 

 كه آدرس درصورتیURL  توانيد فقط باشد، مینمقاله در دسترسDOI د.وآن را درج نم 

 نکته
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 DOI (DOI numberwithout  Electronic journal article )بدون شناسه  یمقاله الکترونيک

Author(s) - Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title [Internet]. Publication year, month, day (month and 

day only if available) [cited date - year, month, day];volume 

number(issue number):page numbers. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 

 Lemanek K. Adherence issues in the medical management of 

asthma. J Pediatr Psychol [Internet]. 1990 [cited 2010 Apr 

22];15(4):437‐58. Available from: 

http://jpepsy.oxfordjournals.org/cgi/reprint/15/4/437 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( .... ]٨[بر طبق نظر لمانک 

Electronic article  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  عنوان مقاله در فيلدTitle .درج شود 

 نشریه باید در فيلد  كوتاه شده عنوانPeriodical Title .آورده شود 

  واژه اینترنت در فيلدType of work .اضافه شود 

  سال انتشار مقاله در فيلدYear  آورده شود؛ در صورت دسترسی، ماه )سه حرف اول( و

 درج شود.مقاله نيز روز انتشار 

 د به مقاله در فيل )استناد( یتاریخ دسترسDate accessed به ترتيب سال دسترسی، ماه ،

 .شود آورده)سه حرف اول( و روز 

  در فيلد  نشریهآدرس اینترنتیURL .درج شود 

 نکته



32 

 

 (Working Paper) مقاله مقدماتی 

Author(s). Title of Working paper. Working Paper No.: (if applicable) 

[Internet]. Place of publication: Publisher or Institution; Publication date or 

Available year month day].  -year month day; cited date  -year [updated date 

from: URL 

 عناصر استناددهی

Baker S, Bloom N, Davis SJ, Terry SJ. COVID-induced economic uncertainty. 

Working Paper No. 20-014 [Internet]. Stanford, CA: Institute for Economic Policy 

Research (SIEPR); 2020 Apr 4 [cited 2021 May 10]. Available from: 

https://siepr.stanford.edu/sites/default/files/publications/20-014.pdf 

 مثال )فهرست منابع(

مثال )استناد در متن  بيماری كرونا ... .  ]١[زارش سازمان جهانی بهداشت طبق گ

 مقاله(

Webpage 

 

 

 

نوع منبع در 

 EndNoteافزار نرم

 Working paper  های  نام بانيزDiscussion paper،Technical paper ،Preliminary paper    

 .می شودناخته ش rriefing papeBو 

 عنوان در فيلد Title  شمارۀ دقيق و سپس درجWorking paper  در صورت دسترس بودن( در این فيلد(

 .Working Paper No. 20-014 مثال عنوانبهشود؛  اضافه

 ر فيلد نوع رسانه دType of Medium رج شود.د 

 شهر محل انتشار در فيلد Place Published شود. آورده 

  نام سازمان منتشركننده در فيلدPublisher شود. درج 

  سال انتشار در فيلدYear .آورده شود؛  در صورت دسترسی ماه )سه حرف اول( و روز انتشار نيزدرج شود 

 در فيلد  (در صورت دسترس بودن)سایت روزرسانی وبآخرین تاریخ بهLast Update Date شود. درج 

  استناد(تاریخ دقيق( در فيلد دسترسیAccess Date  ، ،و روز به ترتيب سال دسترسی )ماه )سه حرف اول

 درج شود.

  آدرس اینترنتی در فيلدURL رج شود.د 

 نکته

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fsiepr.stanford.edu%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fpublications%2F20-014.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGBj9NkmqE2z1AUS6awm9U5FmvIYQ
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 هاکنفرانسمقاالت  5-4

 منتشرشدهی هاکنفرانس 

 

  )onference paper)Published cش شده در همایای از مجموعه مقاالت چاپمقاله
 

Author(s) of paper – family name and initials. Title of paper. In: 

Editor(s) Family name and initials, editor(s). Title of conference; 

Date of conference; Place of conference. Place of publication: 

Publisher’s name; Publication year. p. Page numbers. 

 عناصر استناددهی

 

 
 Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, 

privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 

P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. Proceedings of the 7th World 

Congress on Medical Informatics. 1992 Sep 6‐10; Geneva, 

Switzerland. Amsterdam: North Holland; 1993. p. 1561‐5 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[شده است. ....در این مطالعه مطرح

Conference paper 

 

افزار نوع منبع در نرم

EndNote 

 فراهم نوت اندافزار شناختی و منابع مورد استناد به نرمانتقال اطالعات كتاب كه امکاندرصورتی

-شناختی بر اساس راهنمای منبعتابافزار به صورت دستی اطالعات كنتقال در نرما ، پس ازباشد

 بررسی و اصالح شود. نشریهنویسی 

  در فيلدكنفرانس عنوان مقالهTitle .درج شود 

 نام ویراستار بعد از كلمه In اضافه شود. 

 عنوان كنفرانس بعد از عبارتProceedings of  لديدر ف Name Conference .درج شود 

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate رج ، به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول ( و روز د

 شود.

  محل كنفرانس به صورت نام شهر وكشور برگزاركنندۀ كنفرانس در فيلدConference 

Location ضافه شود.ا 

  نام ناشر در فيلدPublisher ضافه شود.ا 

 سال نشر كنفرانس در فيلد Year .آورده شود 

 نکته
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 (Conference proceedings) همایش منتشرشده مجموعه مقاالت

Editor(s) – family name and initials. Title of book. Title of 

conference proceedings; Date of conference - year month day(s); 

Place of conference. Place of publication: Publisher; Publication 

year. 

 عناصر استناددهی

  

 

 Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical 

neurophysiology. Proceedings of the 10th International 

Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15‐

19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996. 

 مثال )فهرست منابع(

 

 )استناد در متن مقاله(مثال  ]١١[كه .....  دهدمیمطالعات نشان 

 Conference proceedings 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  در فيلدكتابچه( (عنوان مجموعه مقاالت منتشرشده كنفرانس Title شود. درج 

 عنوان كنفرانس بعد از عبارتProceedings of  لديدر ف Name Conference رج د

 شود.

  كتابچه((كنفرانس درعنوان مجموعه مقاالت منتشرشده  در صورتی كه عنوان كنفرانس با 

 شود. درج Name Conferenceد در فيلیکسان باشد، عنوان كنفرانس 

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate رج ، به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و روز د

 شود.

  محل كنفرانس به صورت نام شهر و كشور برگزاركنندۀ كنفرانس در فيلدConference 

Location ضافه شود.ا 

  نام ناشر در فيلدPublisher ضافه شود.ا 

  سال نشر كنفرانس در فيلدPublished Year ضافه شود.ا 

 نکته
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 های منتشرنشدهکنفرانس 

 

  

 (Unpublished conference paper ) در کنفرانس منتشرنشدهمقاله 

Author(s) of paper – family name and initials. Title of paper. Paper 

presented at: Title of conference; Date of conferene- Year Month 

Date(s); Place of conference. 

 عناصر استناددهی

 
 Bowden FJ, Fairley CK. Endemic STDs in the Northern Territory: 

estimations of effective rates of partner exchange. Paper presented 

at: The Scientific Meeting of the Royal Australian College of 

Physicians; 1996 Jun 24‐25; Darwin, Australia. 

 Stefanov S. Prilozhenie na iadrenomagnitniia rezonans v 

kardiologiiata. Paper presented at: Bulgarska kardiologiia. 9th 

Natsionalenkongres po Kardiologiia; 2004 Oct 28-30; Sofia, 

Bulgaria. Bulgarian. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١0[است.  شدهمشخصاین بيماری 

Unpublished work 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  عنوان مقاله كنفرانس در فيلدTitle of Work .درج شود 

  عنوان كنفرانس بعد از عبارتPaper presented at:  در فيلدSeries Title  شود.اضافه 

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate رج ، به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و روز د

 شود.

  كنفرانس در فيلد  محلنام شهر و كشورPlace Published  شود.اضافه 

 نکته
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 ( conference  sessions presented at Poster) در کنفرانس شدهارائهپوستر 

Author(s) of paper – family name and initials. Title of paper. 

Poster session presented at: Title of conference; Date of conference - 

Year Month Date(s); Place of conference. 

 عناصر استناددهی

 

 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١0[. ی یکسانی داردادر سنين متفاوت، عالیم و نشانه ه این بيماری 

Unpublished work 

 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  عنوان مقاله كنفرانس در فيلدTitle of Work .درج شود 

  بعد از عبارت   پوسترعنوانPoster session presented at:  در فيلدSeries Title 

 شود. اضافه

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate رج ، به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و روز د

 شود.

  محل كنفرانس به صورت نام شهر و كشور برگزاركنندۀ كنفرانس در فيلدPlace 

Published .اضافه شود 

 نکته
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 ی برخطهاکنفرانس 

 Conference paper online)ط )برخبه صورت  از مجموعه مقاالت منتشرشده همایش ایمقاله

Author(s) of paper - family name and initials. Title of paper. In: 

Editor(s) - family name and initials, editor(s). Title of conference 
[Internet]; Date of conference; Place of conference. Place of 

publication: Publisher's name; Publication year [cited date - year 

month day]. p. Page numbers. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Fallon BJ, Bowles T, Aristeguli I. The effect of gender-role self-

stereotypes and social on the relationship between equity and 

satisfaction. In: Hazelwood ZJ, editor. Connecting research and 

comparison practice in relationships: conference proceedings 

[Internet]; 2009 Nov 7-8; Queensland University of Technology, 

Brisbane, Australia. Melbourne (Vic): Australian Psychological 

Society; 2009 [cited 2017 Nov 16]. p. 22-7. Available from: 

http://search.informit.com.au.ezproxy.library.uq.edu.au/fullTex

t;dn=203379862897273; res=IELHEA 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٢ [است. شدهدیدهاجتماعی  هاینقشكه در كنار  طورهمان....

Conference paper 

 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  در فيلدكنفرانس عنوان مقالهTitle  .درج شود 

  ویراستار بعد از كلمهنام In شود. اضافه 

 عنوان كنفرانس بعد ازProceedings of  ر فيلدد Conference Name  شود و اضافه

 اضافه شود. [Internet]سپس واژه 

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate رج ، به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و روز د

 شود.

  محل كنفرانس به صورت نام شهر و كشور برگزاركنندۀ كنفرانس در فيلدConference 

Location شود. اضافه 

  نام ناشر در فيلدPublisher ضافه شود.ا 

 سال نشر كنفرانس در فيلد Year .آورده شود 

 )لديدر ف كنفرانسبه  تاریخ دقيق دسترسی )استنادAccess Date  ،به ترتيب سال دسترسی ،

 )سه حرف اول( و روز درج شود. ماه

 ر فيلد آدرس اینترنتی دURL .درج شود 

 نکته
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 )(Conference proceedings online به صورت برخط همایشمنتشرشده  مجموعه مقاالت

Editor(s) - family name and initials. Title of conference [Internet]; 

Date of conference - year month day; Place of Conference. Place of 

publication: Publisher; Publication year. [cited date - year month 

day]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Muller S, editor. Proceedings of the 10th international conference 

on head-driven phrase structure grammar [Internet]; 2003 Jul 18-

20; East Lansing (MI). Stanford (CA): CSLI Publications; 2003 

[cited 2017 Nov 16]. Available from: 

http://web.stanford.edu/group/cslipublicationsSta/ 

cslipublications/HPSG/2003/toc.shtml 

 مثال )فهرست منابع(

 در مطالعه خود .... ]5[مولر 

 

 مثال )استناد در متن مقاله(

Conference proceedings 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

 عنوان كنفرانس بعد ازProceedings of  در فيلد Conference Name شود و  آورده

 اضافه شود. [Internet]سپس واژه 

  كنفرانس در فيلدبرگزاری تاریخ دقيقDate  رج ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و روز د، به

 شود.

  محل كنفرانس به صورت نام شهر و كشور برگزاركنندۀ كنفرانس در فيلدConference 

Location شود. آورده 

  نام ناشر در فيلدPublisher  شود.آورده 

  سال نشر كنفرانس در فيلدPublished Year شود درج. 

 )در فيلدكنفرانس به  تاریخ دقيق دسترسی )استنادAccess Date  ،به ترتيب سال دسترسی ،

 ماه )سه حرف اول( و روز درج شود.

 ر فيلد آدرس اینترنتی دURL شود. آورده 

 نکته
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 روزنامه 5-5

 

 

 

 

 

 (Newspaper article with author)مقاله منتشرشده در روزنامه با نام نویسنده 

Author(s) – family name and initials. Article title. Newspaper title. 

Date of publication – year month (3 letter abbreviation) day: Sect. 

Location e.g. A: 12 or Business 5 (5 is the page number) column 

number if applicable in brackets e.g. (col. 1). 

 عناصر استناددهی

 
 Robertson J. Not married to the art. The Courier Mail (Weekend 

edition). 2010 Mar 6‐7:Sect. ETC:15 (col.1). 

 Purdon F. Colder babies at risk of SIDS. The Courier Mail. 2010 

Mar 8:9. 

 مثال )فهرست منابع(

 ]١[به تغذیه نوزادان خود .....  كافی اندازه به والدین از بسياری

 كند كه ...بيان می ]٢[روبرسون 

 مثال )استناد در متن مقاله(

Newspaper article 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

 نام نویسندۀ مقالة روزنامه در فيلد Reporter .درج شود 

  مقاله در فيلد عنوانTitle .آورده شود 

 نام روزنامه در فيلد Newspaper .درج شود 

  سال انتشار در فيلدYear  آورده شود؛ در صورت دسترسی، ماه )سه حرف اول( و روز

 درج شود.نيز انتشار 

 فيلد، آن ومحل در صورت وجود بخش Section  ،بخش به عنوان مثال تکميل شود

ETC 15ل و مح.  

  شماره صفحه )در صورت دسترس بودن( در فيلدPages .درج شود 

 شده در فيلدداده شماره ستونی از مقالة روزنامه كه به آن ارجاع Columns شود،  آورده

 .(col. 1) به عنوان

 نکته
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 (Newspaper article without author)در روزنامه فاقد نام نویسنده  منتشرشده مقاله

Article title. Newspaper title. Date of publication – year month (3 

letter abbreviation) day: Sect. Location e.g. A: 12 or Business 5 (5 is 

the page number) column number if applicable in brackets e.g. (col. 

1).  

 عناصر استناددهی

 Meeting the needs of counsellors. The Courier Mail. 2001 May 

5:22. 
 مثال )فهرست منابع(

 ]3[روزنامه .....  اقتصادیمشاوران در بخش 

 

 مثال )استناد در متن مقاله(

Newspaper article 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

 در صورت مشخص نبودن نام نویسنده، عنوان مقاله در فيلد Title .درج شود 

  روزنامه در فيلدنام Newspaper .درج شود 

  سال انتشار در فيلدYear ه )سه حرف اول( و روز انتشار آورده شود؛ در صورت دسترسی، ما

 درج شود. نيز

 در صورت وجود بخش، فيلد Section تکميل شود. 

 در صورت دسترس بودن( در فيلد  شماره صفحه(Pages .درج شود  

  شده در فيلدروزنامه كه به آن ارجاع دادهشماره ستونی از مقالة Columns شود آورده. 

 نکته
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 (Magazine articleعمومی ) نشریه مقاله 

Author– Family name and initials. Title of article. Abbreviated 

journal title. Publication year, month, day (month & day only if 

available);volume (issue): pages. 

 عناصر استناددهی

 Marano HE. Making of a perfectionist. Psychol Today. 2008 

Mar‐Apr;41:80‐86. 

 Akbari A. Foundations of clinical Trials. Medical and Health Magazi

ne. 2017 Jan 09:15-6. [In Persian] 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٤[.. .............های...حاصل از یافتهنتایج 

Magazine article  

 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

    بودن( در فيلد  صنویسندۀ )در صورت مشخنامAuthor .درج شود 

  عنوان مقاله در فيلدTitle .درج شود 

 نشریه در فيلد عنوان Magazine شود. درج 

  سال انتشار در فيلدYear ماه )سه حرف اول( و روز  در صورت دسترسی،  ؛آورده شود

 (Jan 09 2017برای مثال ) .درج شود نيزانتشار 

 كهدرصورتیVolume  و Issue  شوددرج در دسترس باشد، در فيلد مخصوص آن. 

 در صورت دسترس بودن( در فيلد  شماره صفحه(Pages .درج شود  

 نکته
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 (Electronic newspaper article) یروزنامه الکترونيکدر  منتشرشدهمقاله 

Author(s) – family name and initials. Article title. Newspaper title 

(edition of paper e.g. Weekend edition) [Internet]. Date of 

publication - year month day [cited date - year month day]: Section 

of newspaper. Available from: URL 
Section of newspaper e.g. Research 

 

 عناصر استناددهی

 Drivers told: “Don’t use Clem7 tunnel”. The Courier Mail 

[Internet]. 2010 Mar 16 [cited 2010 Mar 16]. Available from: 

http://www. couriermail.com.au/news/car‐with‐flat‐tyre‐the‐ 

first‐to‐cause‐ -problems‐in‐clem7‐tunnel/story‐ e6freon6‐

1225841179464M 

 Sack K. With Medicaid cuts, doctors and patients drop out. The 

New York Times [Internet]. 2010 Mar 16 [cited 2010 Mar 16]: 

Health: A1. Available from: 

http://www.nytimes.com/medicaid.html?ref=health 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٤[. شودمی هاآن... منجر به ترک ............

Electronic article 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  د فيلنام روزنامه درPeriodical Title .درج شود 

  سال انتشار در فيلدYear ماه )سه حرف اول( و روز  در صورت دسترسی،  آورده شود؛

 درج شود.نيز انتشار 

  ر فيلد دنوع رسانهType of Medium .درج شود 

 )د در فيلبه مقاله روزنامه  تاریخ دسترسی )استنادDate Accessed،  به ترتيب سال

 حرف اول( و روز درج شود.دسترسی، ماه )سه 

  شماره صفحات مقاله شامل بخش روزنامه )در صورت مشخص بودن( در فيلدPages 

 شده است. به عنواناشاره  ی است كهموضوع خاص، بخش منظور از در اینجارج شود. د

 درج شود( Pages)در صورت دسترس بودن( در فيلد  شماره صفحه ).ل بخش سالمتامث

  ر فيلد دآدرس اینترنتیURL رج شودد. 

 نکته
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یگزارش دولت 5-6  

 (Reports and other government publications) دولتی گزارش ها و سایر انتشارات 

Author(s) or Organization. Title of report. Place of publication: Publisher; 

Date of publication – year month (if applicable). Total number of pages (if 

applicable eg. 24 p.) Report No.: (if applicable) 

 عناصر استناددهی

 

 
 Australian Institute of Health and Welfare. Oral health and dental care in 

Australia: key facts and figures trends 2014. Canberra: AIWH; 2014. 

 Contreras A, Drabo Y, Shimp L, de Quinteros P, Linares MA. L'operationnalisation 

a l'echelle des pratiques familiales cles en matiere de sante et de nutrition de 

l'enfant: le role du changement des comportements. Washington: Agency for 

International Development (US); 2004 Apr. 40 p. Report No.: PB2005-104459. 

 مثال )فهرست منابع(

مثال )استناد در متن  سالمت دهان ... . ]١[طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت 

 مقاله(

Report 

 

 

نوع منبع در 

 EndNoteافزار نرم

 نام سازمان در فيلد   ،مشخص نباشد نام نویسنده ی كهدر صورتAuthor   در فيلد گزارشو عنوان Title  درج

 شود.

 شهر محل انتشار گزارش در فيلد Place Published .درج شود 

  نام سازمان منتشركننده گزارش در فيلدInstitution .آورده شود  

  سال انتشار در فيلدYear  ماه )سه حرف اول( و روز انتشار نيزدرج شود.در صورت دسترسی  آورده شود؛ 

  در فيلد مشخص بودن( صفحات گزارش )در صورتتعداد كل ،Pages .اضافه شود 

  شمارۀ دقيق گزارش )در صورت دسترسی( در فيلدReport Number  مثال  به عنواننوشته شود؛

(HETA2000‐0139‐2824). 

 نکته
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 (Report online)گزارش برخط 

Author(s) or Organization. Title of report. Report No.: (if 

applicable) [Internet]. Place of publication: Publisher or Institution; 

year month day; cited date  -year [updated date Publication date or 

year month day]. Available from: URL - 

 

 عناصر استناددهی

 Commonwealth of Australia, Treasury. Budget strategy and 

outlook 2008-09. Budget paper no. 1, 2008 [Internet]. Canberra, 

ACT: Commonwealth of Australia; 2008 [updated 10 May 2008; 

cited 29 Mar 2009]. Available from: 

http://www.budget.gov.au/2008-09/content/bp1/html/index.htm 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]3[... در برنامه بودجه تخصيص داده شد. 

Webpage 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

 نام سازمان در فيلد مشخص نباشد،  نام نویسنده ی كهدر صورتAuthor آورده شود. 

  در فيلد گزارشعنوان Title  شمارۀ دقيق گزارش )در صورت دسترس بودن( در و سپس درج

 .Budget paper no. 1, 2008مثال عنوانبهشود؛  اضافهاین فيلد 

 ر فيلد نوع رسانه دType of Medium شود.رج د 

 شهر محل انتشار گزارش در فيلد Place Published شود. آورده 

  نام سازمان منتشركننده گزارش در فيلدPublisher شود. درج 

  سال انتشار در فيلدYear  آورده شود؛  در صورت دسترسی ماه )سه حرف اول( و روز انتشار

 نيزدرج شود.

 در فيلد  (بودندر صورت دسترس )سایت روزرسانی وبآخرین تاریخ بهLast Update 

Date شود. درج 

  در فيلدبه گزارش  دسترسی )استناد(تاریخ دقيقAccess Date  ، به ترتيب سال دسترسی، ماه

 )سه حرف اول( و روز درج شود.

 ر فيلد آدرس اینترنتی دURL رج شود.د 

 نکته
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 مقاطع تحصيالت تکميلی  هاینامهپایان 5-7

 

 

 

 

 

 (print-Thesis)نامه چاپی پایان

Author - family name followed by initials. Thesis title [type of 

thesis]. Place of publication: Publisher; Year. 
 عناصر استناددهی

 

 Kay JG. Intracellular cytokine trafficking and phagocytosis in 

macrophages [dissertation]. St Lucia, Qld: University of 

Queensland; 2007. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( نشان داد كه ... ]١[مطالعه كی 

Thesis 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

  در فيلدبرحسب مورد نامه پایان نوع Thesis Type مقطع در نامه نوع پایان  ج شود؛در

 .است master’s thesisارشد  كارشناسیو  dissertation  دكتری

 نامه در فيلد محل انتشار پایانPlace Published ناشر در فيلد  وUniversity رج شود.د 

 نامه در فيلد سال انتشار پایانYear .آورده شود 

 نکته
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 (Thesis retrieved from database or internet) اینترنتنامه موجود در پایگاه داده یا پایان

Author - family named followed by initials. Thesis title [type of 

thesis/dissertation on the Internet]. Place of publication: Publisher; 

Year [cited date – year month day]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Pahl KM. Preventing anxiety and promoting social and emotional 

strength in early childhood: an investigation of risk factors 

[dissertation on the Internet]. St Lucia, Qld: University of 

Queensland; 2009 [cited 2017 Nov 22]. Available from: 

https://espace.library.uq.edu.au/view/UQ:178027 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[ و..... اجتماعی قدرت تقویت و اضطراب از جلوگيری"ای با عنوان نامهدر پایان

Thesis افزار نوع منبع در نرمEndNote 

  عبارت"dissertation on the Internet" یا"master's thesis on the Internet" 

 درج شود. Thesis Typeبرحسب مورد در فيلد 

 نامه در فيلد محل انتشار پایانPlace Published  و ناشر در فيلدUniversity .درج شود 

 نامه در فيلد سال انتشار پایانYear .آورده شود 

  دنامه در فيلبه پایان )استناد( یدسترستاریخDate  Access به ترتيب سال دسترسی، ماه )سه ،

 حرف اول( و روز درج شود.

 ر فيلد دسایت ه یا وبدآدرس اینترنتی پایگاه داURL .درج شود 

 نکته
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 صفحه وب 5-8

  شودمیاز اطالعات موجود در صفحه اصلی استفاده  عمدتاً سایتوبهنگام استناد به. 

  از آدرس  سایتوبهنگام استفاده ازURL  شود. میاستفاده 

 آدرس  بعد ازURL  به استثناهای ذیل توجه شود( گيردنمیقرار نقطه(: 

o  رت عبااضافه كردن[In Persian]  بعد از آدرسURL  

o عالمت خاتمه یافتن آدرس با  /  
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 (Webpage with author) دارای نویسندهصفحه وب 
Author/organization's name. Title of the page [Internet]. Place of publication 
(if available): Publisher's name (if available); Publication date or year 
[updated date (if available)- year month day; cited date - year month day]. 

Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 

 Diabetes Australia. Gestational diabetes [Internet]. Canberra (ACT): 

Diabetes Australia; 2015 [updated 2015; cited 2017 Nov 23]. Available 

from: https://www.diabetesaustralia.com.au/gestational-diabetes 

 

  Stanley F. Information page: Professor Fiona Stanley. Telethon Institute fo

r Child Health Research [Internet]. Perth: The Institute; 2005 [cited 2005 Ju

n 30]. Available from: http://www.ichr.uwa.edu.au/about/schools/. 

 

 Top Sites in Iran amazon. Alexa [Internet]. 2020 [Updated 2021 Apr 1; cite

d 2020 Apr 8]. Available from: https://www.alexa.com/topsites/countries/IR 

 مثال )فهرست منابع(

مثال )استناد در متن  ]١[دهد. ...... در دیابت بارداری رخ می

 مقاله(

Web page افزار نوع منبع در نرم

EndNote 

 نام سازمان در فيلد  مشخص نباشد، در صورتی كه نام نویسندهAuthor  در فيلدآورده شود و سپس عنوان اثر 

Title .درج شود 

  در فيلد  اینترنتواژهType of Medium شود. آورده 

 سال نشر در فيلد Year اضافه شود، در صورت دسترسی ماه )سه حرف اول( و روز نيز در فيلدYear   درج

 شود.

 درصورتی( كه محل نشرPlace Published( و ناشر )Publisherدر وب )دسترسی باشد، هر سایت قابل

 شود. اضافه مخصوص آنها در فيلد كدام از آن

 روزرسانی یا ویرایش مندرج در، تاریخ بهنباشدرایت مشخص كه تاریخ نشر و تاریخ حق كپیدرصورتی 

 سایت یا تاریخ استناددهی درج شود.وب

 در فيلد  (در صورت دسترس بودن)سایت بروزرسانی وآخرین تاریخ بهLast Update Date شود. آورده 

  سایت در فيلدو روز دقيق دسترسی به وب )سه حرف اول(سال، ماهAccess Date  رج شود.د 

  در فيلد  سایتوبآدرسURL درج شود. 

 نکته

https://www.diabetesaustralia.com.au/gestational-diabetes
http://www.ichr.uwa.edu.au/about/schools/
https://www.alexa.com/topsites/countries/IR
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 (Webpage without author) سندهینوصفحه وب فاقد نام 

Title [Internet]. Place of publication (if available): Publisher's name 

(if available); Publication date [updated date (if available); cited 

date]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 The family impact of Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

(ADHD) [Internet]. 2009 Nov 1 [updated 2010 Jan 1; cited 2010 

Apr 8]. Available 

from:http://www.virtualmedicalcentre.com.au/healthandlifest yl

e.asp?sid=192&title=The‐Family‐Impact‐of‐Attention‐ Deficit‐

Hyperactivity‐Disorder‐%28ADHD%29page=2 

 World Health Organization [Internet]. Geneva (Switzerland): 

The Organization; c2007 [cited 2007 Mar 26]. Available from: 

http://www.who.int/en/index.html 

 AMA: helping doctors help patients [Internet]. Chicago: 

American Medical Association; c1995-2007 [cited 2007 Feb 22]. 

Available from: http://www.ama-assn.org/. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٢[. دهدمی رخ اختالل بيش فعالی در...... 

Web page  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  عنوان اثر در فيلد  ،نباشدمشخص  و نام سازمان نویسندهدر صورتی كه نامitleT درج شود. 

  در فيلد  اینترنتواژهType of Medium شود. آورده 

 سال نشر در فيلد Year .اضافه شود 

 درصورتی( كه محل نشرPlace Published( و ناشر )Publisherدر وب ) سایت

 شود. اضافه مخصوص آنها در فيلد دسترسی باشد، هر كدام از آنقابل

 ویرایش  روزرسانی یارایت مشخص نباشد، تاریخ بهكه تاریخ نشر و تاریخ حق كپیدرصورتی

 سایت یا تاریخ استناددهی درج شود.مندرج در وب

 در فيلد  (در صورت دسترس بودن)سایت روزرسانی وبآخرین تاریخ بهLast Update 

Date شود. درج 

 سایت در فيلدروز دقيق دسترسی به وب سال، ماه )سه حرف اول( وAccess Date  آورده 

 شود.

  در فيلد  سایتوبآدرسURL .درج شود 

 نکته

http://www.who.int/en/index.html
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 (Image on a webpage)تصویر در یک صفحه وب 
Author/organization. Title [image on the Internet]. Place of 

publication (if available): Publisher's name (if available); 

Publication date [cited  date]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Centers for Disease Control and Prevention. PHIL photo 

ID#6121: Chickenpox in an unvaccinated child [Image on the 

internet]. 2011 [updated 2011 Nov 16; cited 2014 Feb 28]; 

Available from: 

http://www.cdc.gov/chickenpox/about/photos.html 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٤[شود. .... در تصویر مربوط به بيماری نشان داده می

Web page 

 

 EndNoteافزار نوع منبع در نرم

 در و  باانتخا تصویرگویا و مرتبط با  عنوان کی باشد،  نداشته عنوانموردنظر  ریگر تصوا

 .آورده شود ] [ه كروشداخل 

 عبارت Image on the Internet يلد ف درType of Medium .درج شود 

  در فيلد  تصویرمحل انتشارPlace Published .درج شود 

 در فيلد  (در صورت دسترس بودن)سایت روزرسانی وبآخرین تاریخ بهLast Update 

Date شود. آورده 

 سایت در فيلدسال، ماه )سه حرف اول( و روز دقيق دسترسی به وبAccess Date  رج د

 شود.

  در فيلد  سایتوبآدرسURL .درج شود 

 نکته
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 سایر منابع اینترنتی 5-9

 

  

 (Podcasts)پادکست 
Author(s) - family name and initials. Title of podcast [podcast on 

the Internet]. Place of production: Producer; Production or 

copyright date [updated year month day (if available); cited year 

month day]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Dirks P. “Missing Link” fossil discovery in South Africa [podcast 

on the Internet]. Sydney: ABC Radio National; 2010 [updated 2010 

Apr 9; cited 2010 Apr 14]. Available from: 

http://www.abc.net.au/rn/breakfast/stories/2010/28680 72.htm 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]٢[آخرین كشف فسيل..................................

Web page افزار نوع منبع در نرمEndNote 

  عنوان پادكست در فيلدTitle .درج شود 

  عبارت podcast on the Internet  در فيلدType of Medium .درج شود 

 به ترتيب در فيلدليدكننده پادكست، هر كدام محل نشر و توبودن  دردسترس درصورت 

Place Published  وPublisher  شود. آورده 

  سال نشر در فيلدYear .اضافه شود 

 روزرسانی در فيلد تاریخ بهLast Update Date درج شود. 

 سایت در فيلدسال، ماه )سه حرف اول( و روز دقيق دسترسی به وبAccess Date  رج د

 شود.

 در فيلد  سایتآدرس وبURL  شود.  آورده 

 نکته
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 (Blog) وبالگ
Author of blog - family name and initials or organization. Title of blog 

[Type of Medium]. Place of publication: Publisher. First year (and 

month if available) of blog followed by dash - [cited year month day]. 

Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 

 University of Queensland Library. Ipswich library blog [Internet]. St 

Lucia, Australia: University of Queensland Library. 2008 Mar - [cited 

2012 Sep 26]. Available from: 

http://www.library.uq.edu.au/blogs/Ipswich 

 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[ها مراجعه كنيد. آن وبالگبه   UQ Ipswichرای اطالعات بيشتر در مورد كتابخانهب

Blog افزار نوع منبع در نرمEndNote 

 قرار  وشهكرو در استفاده  ،شدهارسالتاریخ اولين پيام تاریخی برای وبالگ یافت نشد،  اگر هيچ

 [-Mar 2008]مثال: . داده شود

 ر عنوان وبالگ دTitle WebLog رج شودد. 

  نشر در فيلد محلPlace Published  در فيلد  ناشر وبالگوPublisher .اضافه شود 

  در فيلد  اینترنتواژهType of Medium .درج شود 

  يلد( در فصورت دردسترس بودنماه )سه حرف اول( و روز )در  و سپسسال تاریخ نشر به ترتيب 

Year  شود. اضافه –شود و سپس فاصله و عالمت درج 

  وبالگ در فيلد  یا استناد بهتاریخ مشاهدهAccess Date  به ترتيب سال، ماه )سه حرف اول( و

 درج شود.روز 

 در فيلد  سایتآدرس وبURL  شود آورده. 

 نکته

http://www.library.uq.edu.au/blogs/Ipswich
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 (باشد وبالگ مالکهای غير از ه کنندمشارکت) وبالگپُست 

 (Blog post (contributor other than blog owner 

Author of post - family and initials. Title of post. Year month day of 

post [cited year month day]. In: Author or editor of blog. Title of blog 

[ Type of Work ]. Place of publication: Publisher. First year of blog 

followed by dash-. [about- number of screens]. Available from URL 

 عناصر استناددهی

 

 Harwood A. Tourists enter the medical mix. 2011 Jun 7 [cited 2017 

Nov 29]. In:  Dirks P. Rural health - a life changing difference 

[Internet]. Melbourne: Rural Health Workforce. 2012 -. [about 2 

screens]. Available from: 

http://ruralchampions.govspace.gov.au/2011/06/07tourists-enter-the-

medical-mix/. 

 

 مثال )فهرست منابع(

 )استناد در متن مقاله(مثال  بيان كرد كه ................. ]١[د وهارو

Electronic book section افزار نوع منبع در نرمEndNote 

 در فيلد  وبالگپُست  ، تاریخ و تاریخ استناد بهعنوانTitle .درج شود 

  د در فيل، نام آن  ویراستار در صورت وجودEditor  بعد از كلمهIn شود. آورده 

 ر عنوان وبالگ دBook Title .درج شود 

  در فيلد  اینترنتواژهType of Work شود. آورده 

  محل نشر در فيلدPlace Published درج شود 

  فيلد هنگام كامل كردنPublisher  ذیل توجه شود: نکاتبه 

o  نقطه درج شود.ناشر نام بعد از ، 

o   اضافه شود.  –فاصله و عالمت  قبل ازوبالگ راه اندازی سال 

o  بعد از واژهتعداد صفحات وبالگ about  كلمهو قبل از screens  در داخل كروشه

 [about 6 screens]مثال:  شود. آورده

 در فيلد  سایتآدرس وبURL آورده شود درج. 

 نکته
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 بروشور و جزوه 5-10

 

 

 

 

 

 

 

 (Pamphlet / Brochure) جزوه/ بروشور

Author or organization. Title of brochure/pamphlet [pamphlet]. 

Place of publication: Publisher; Year of publication. 
 عناصر استناددهی

 Pharmaceutical Society of Australia. Medicines and driving 

[pamphlet]. Sydney: Pharmaceutical Society of Australia; 1998. 

 Jackson H. USA multicenter clinical trials [Pamphlet]. New 

York: Research Society of USA; 2016. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[تمامی موارد در جزوه فهرست شده است. 

Pamphlet 

 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

 ،نام سازمان در فيلد  در صورتی كه نام نویسنده مشخص نباشدAuthor .درج شود 

  واژهPamphlet  در فيلدType of work .اضافه شود 
 نکته
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 منابع دیداری و شنيداری 5-11

 

 (Television and radio programs) ی تلویزیون رادیویی و  هایبرنامه

Producer, Director. Title of segment [television or radio broadcast]. 

Title of program. Place of publication: Publisher;  Year  Released. 

 

 عناصر استناددهی

 The medical profession in the 1990's [television broadcast]. The 

MacNeil/Lehrer news hour. New York, Washington D.C.: Public 

Broadcasting Service; 1993 Oct 11. 

 Scorcese M. USA multicenter clinical trials [television 

broadcast]. The MacNeil Lehre news hour. Washington: Public 

Broadcasting Service; 2016 Mar 24. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[كه در اخبار شبکه بيان شد..... طورهمان

Film or broadcast 

 

 EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  د در فيل ر دسترس بودن(در صورت د) كارگردان برنامهنام توليدكننده یا Director درج

 شود.

  دليدر فعنوان بخشTitle  شود. آورده 

  نوع برنامه در فيلدMedium برای برنامه تلویزیون از  ،مثالعنوانبه ؛اضافه شودtelevision 

broadcast و برنامه رادیویی ازradio broadcast .استفاده شود 

  عنوان برنامه در فيلدSeries Title  رج شود.د 

  مکان نشر در فيلدPlace Published .آورده شود 

 نام ناشر در فيلدDistributor  رج شود.د 

  سال و تاریخ انتشار برنامه در فيلد Released  Year  شود. آورده 

 نکته
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ROM-DVD /CD 
Author(s) - family name and initials. Title [Type]. Place of 

publication: Publisher; Publication year. Item description - 

includes extent (number of physical pieces): colour, size. 

 عناصر استناددهی

 

 

 

 

 مثال )فهرست منابع(

 متن مقاله( مثال )استناد در شان داد كه......................ن ]١[لنون  

Audiovisual Material  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

  به عنوان مثالنوع رسانه DVD/ ROM-CD  در فيلد Type .درج شود 

  شماره (سال انتشار و سپس توصيفی از نوع رسانه شاملCD  یاDVDدر  )، رنگ، اندازه

 اضافه شود. Year فيلد

 نکته
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 ویدئویی، تصاویر متحرک و اسالیدهانوارهای ویدیویی، دیسک های 

)videocassettes, videodiscs, motion pictures, and slides( 

Author(s) - family name and initials. Title [Type]. Secondary 

author(s) - role in production - family name and initials. Place of 

publication: Publisher; Year of publication. Item description. 

 عناصر استناددهی

 

 Sitch R, Kennedy J, Gleisner T, Cilauro S. The castle [motion 

picture]. Sitch R, director. Choate D, producer. Sydney, NSW: Village 

Roadshow Picture; 1997. 1 reel: 85 min., sound, colour, 16 mm. 

 Akademiia Meditsinskikh nauk SSSR, Institut Tuberkuleza. Udalenie 

doli legkogo pri tuberkuleze [motion picture]. Moscow: Otdel nauchnoi 

Kinofotodokumentatsii AMN SSSR; [1957]. 2 reels: sound, color, 35 

mm. 

 Carlson J. Depression [videocassette]. VandenBos GR, producer. 

Washington: American Psychological Association; c2005. 1 

videocassette: 100 min., sound, color, 1/2 in. 

 American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons; 

American Academy of Oral Pathology. CPC on multiple disease 

entities [slide]. Chicago: AAOMS; 1993. 41 slides: color, 2 x 2 in. 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( شان داد كه......................ن ]١[ هگنر 

Audiovisual Material  افزارنرمنوع منبع در EndNote 

o  به عنوان مثالنوع رسانه، videocassettes/audiocassettes /videodiscs /motion 

pictures  در فيلد Type .درج شود 

o  فيلدPlace Published :به ترتيب ذیل تکميل شود 

o كنندگان )در صورت مشخصمرحله اول: نویسنده/ نویسندگان ثانویه مانند كارگردان و تهيه 

م كارگردان، صورت كه بعد از ناشود. بدین آورده Place Publishedفيلد بودن( در 

كننده، ویرگول و واژه شود. سپس، نام تهيه اضافه directorویرگول و سپس واژه 

producer .افزوده شود  

o  فيلد مرحله دوم: مکان نشر درPlace Published .درج شود 

  نام ناشر در فيلدPublisher .تکميل شود 

  ،اندازه رسانه( در فيلدسال انتشار و سپس توصيفی از نوع رسانه شامل )شماره، رنگYear  ضافه ا

 شود.

 نکته
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 ( (Streaming videoاینترنت در شدهضبطویدئو 

Author(s) - family name and initials - (if available). Title [Type]. 

Secondary author(s) - role in production - family name and 

initials. Place of publication: publisher; date of publication [date it 

was viewed]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

 Tran F. Egypt's great pyramid: the new evidence [video on the 

Internet]. Tran F, director. Parrault S, Priou E, Darondeau Y, 

producers. Paris (France):Bonne Pioche Productions; 2017 [2017 

Nov 11]. Available from: 

http://edutv.informit.com.au.ezproxy.library.uq.edu.au/watch-

screen.php?videoID=2210167 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[ نشان داد كه......................شواهد  

Audiovisual Material  افزارنرمنوع منبع درEndNote  

 به عنوان مثال نوع رسانه video on the Internet ر فيلدد Type .درج شود 

  فيلدPlace Published :به ترتيب ذیل تکميل شود 

o كنندگان )در صورت مرحله اول: نویسنده/ نویسندگان ثانویه مانند كارگردان و تهيه

صورت كه بعد از نام شود. بدین آورده Place Publishedفيلد مشخص بودن( در 

كننده، ویرگول و درج شود. سپس، نام تهيه directorكارگردان، ویرگول و سپس واژه 

 شود. اضافه producerواژه 

o  فيلد مرحله دوم: مکان نشر درPlace Published .درج شود 

   نام ناشر در فيلدPublisher شود. آورده 

  سال انتشار در فيلدYear  اضافه شود. []شده ویدئو در كروشه و نيز تاریخ مشاهده 

  در فيلد آدرس اینترنتیURL .درج شود 

 نکته
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 ارتباطات شخصی )شفاهی، مکتوب و پست الکترونيک( 5-12

  

 (Personal communication (oral, written and email)) شفاهی، مکتوب و پست الکترونيک(ارتباطات شخصی )

Author. (Author Affiliation). Type of connective phrase: Recipient 
(Recipient Affiliation). Date. Place Publised 

 عناصر استناددهی

 

 )فهرست منابع( 1مثال 

 

 )فهرست منابع( 2مثال 

 ( مکالمات تلفنیConversation) 

o (٢0١0آوریل )، پزشک عمومی ]١[ آ. اسميت در گفتگو با 

 نامه (Letter) 

o پيتسبورگ، فلسفه، دانشگاه خشب )استادیار، ]٢[ بر اساس نامه س. جونز 

 ....................... ٢0١0در نوامبر  پيتسبورگ(

o (٢0١0س. جونز، دكترای تخصصی )ارتباطات مکتوب، نوامبر  بر اساس نامه 

  پست الکترونيک(E‐mail) 

o  دكترای تخصصی  ،]3[ای. فرگوسن ایميلی ازدر متن در

(efergus@uq.edu.au در آگوست )٢0١0...................... 

 مثال )استناد در متن مقاله(

Personal communication  افزارنرمنوع منبع درEndNote  

mailto:efergus@uq.edu.au
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 (Personal communication (oral, written and email)) الکترونيک(ارتباطات شخصی )شفاهی، مکتوب و پست 

  نام نویسنده )فرستنده( در فيلد Author.درج شود 

  وابستگی سازمانی در فيلد Author Addressشود. آورده 

 ( نوع ارتباطConversation With/to Letter / (E‐ mail در فيلدType شود. درج 

 ،فيلد  در ویرگول و وابستگی سازمانی گيرنده داخل پرانتز نام گيرنده Recipient آورده

 شود.

  تاریخ دقيق برقراری ارتباط شامل سال، ماه )سه حرف اول( و روز در فيلد Date.درج شود 

  نوع ارتباط در صورتی كه Letterشده باشد و اطالعات در كتابخانه یا محل عمومی بایگانی

به محل آرشيو نامه اشاره شود. بنابراین، الزم Date واردكردن تاریخ در فيلدباشد، پس از 

 .(٢)مثال  را آورده و سپس محل آن درج شود :Located atاست پس از تاریخ، عبارت 

  باید به صورت دستی موارد زیر اضافه شود متن مقالهبرای استناد به ارتباطات شخصی در: 

o تاریخ ارتباطات 

o  شفاهی، مکتوب )مانند نامه( یا ایميل )آدرس ایميل( -نوع ارتباطات 

o  اختياری  -(باالترین مرتبه علمی)وابستگی سازمانی 

  شفاهی، مکتوب و پست الکترونيک(ارتباط )ای كه با وی مجوز از منبع / نویسندهاخذ 

 شود.برقرارشده جهت استناد در مقاله توصيه می

 نکته
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 جداول/ اشکال /ضمائم 5-13

  

 (Tables/ Figures / Appendices) /ضمائم  اشکال داول/ج

Follow the format of the reference type (book, journal or website) in 

which you found the table/figure/image/appendix followed by: 

table/figure/image/appendix number of original source, Title of 

table/figure/image/appendix from original source; p. Page number 

of table/figure/image/appendix from original source. 

 عناصر استناددهی

 

 

 Hong S. Wireless: From Marconi’s black‐ box to the Audion. London, 

England. MIT Press; 2001. Figure 1.5, Marconi's grounded antenna; p. 

21. 

 مثال )فهرست منابع(

 ]١[ صنعتی مرتبط با آن هایچالشاز واكسن و  هایینمونه: ١جدول 

 ]٢[: آنتن زمينی ماركونی ١شکل 

 در متن مقاله(مثال )استناد 

journal/Book/Book section   نوع منبع در

  EndNoteافزارنرم
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 (Tables/ Figures / Appendices) /ضمائم  جداول/ اشکال

 ستناد سایت( اكه به جدول/ شکل/ ضميمه از یک منبع اصلی )كتاب، نشریه یا وبدرصورتی

 می نمائيد، الزم است به صورت ذیل اقدام شود:

o  دستورالعمل منبع نویسی  براساسمرحله اول: استناد به جدول/ شکل/ ضميمه باید 

رداشته ن بآاز  جدول/ شکل/ ضميمه باشد كه سایت( )كتاب، نشریه یا وب رفرنسی 

 شده است.

o  شود آوردهمرحله دوم: شماره جدول/ شکل/ ضميمه از منبع اصلی. 

o صلی درج شودمرحله سوم: عنوان جدول/ شکل/ ضميمه از منبع ا. 

o .مرحله چهارم: شماره صفحه جدول/ شکل/ ضميمه از منبع اصلی آورده شود 

 الزم است كه  ،باشد از یک منبع  استفاده شده جداول / اشکال مختلف  ی كه رتدرصو

شناختی هر كدام از جداول/ اشکال به صورت جداگانه در فهرست منابع اطالعات كتاب

 .آورده شود

  مورد نظر از نوع منبعدر صورتی كهJournal Article /Book Section   برداشته شده

ضافه ا Pages د جدول/ شکل/ ضميمه در فيل ی ازاز شماره صفحه، جزئيات كامل باشد، پس

 .شود

  از نوع مورد نظر  منبعدر صورتی كه Book  از واردكردن سال  پس ،باشدكتاب برداشته

 .شود اضافه Year جدول/ شکل/ ضميمه در فيلد ی ازانتشار، جزئيات كامل

 

 نکته
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 در اینترنت مجموعه داده 5-14

 (Dataset on the Internet) ت دراینترن مجموعه داده

Title [Internet]. Place of publication: Publisher's name; Publication 

date by dash - [cited year month day]. Available from: URL 

 عناصر استناددهی

   

  

 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[ نشان داد كه......................شواهد  

Web page 

 

  EndNote افزارنرمنوع منبع در 

  در فيلد مجموعه داده/ عنوان مطالعهعنوان Title .درج شود 

  در فيلد اینترنت به عنوان مثالنوع رسانه Data type شود. آورده 

  در فيلد  مجموعه دادهمکان نشرPlace published .درج شود 

 در فيلد  نام ناشرPublisher .درج شود 

  ماه )سه حرف اول( و روز )در صورت مشخص بودن( در  و سپس سالتاریخ نشر به ترتيب

 شود.  وارد  –شود و سپس فاصله و عالمت درج  Year فيلد

  سال، ماه )سه حرف اول( و روز در به ترتيب شامل دقيق دسترسی به مجموعه داده تاریخ

 شود. درج   Access Dateفيلد

  آدرسURL درج شود. مخصوص خود در فيلد 

 

 نکته
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 اختراعثبت  5-15

 

 

 

 

  

 (Patent)ثبت اختراع 

Inventor (s) – family name and initials. Assignee. Title of patent.  

Country patent Country Code, Patent Number. Date. 
 

 عناصر استناددهی

 

 TheDow Chemical Company, inventor; TheDow Chemical Company, 

assignee. Method of producing amines from alcohols, aldehydes, 

ketones and mixtures thereof. Canadian patent CA 1126248. 1982 Jun 

22. 

 Howlett CW, Bullis G, Bernardo A, inventors; Nobel Biocare Services 

AG, assignee. Dental implant delivery system. United States patent US 

6,913,465. 2005 Jul 5.  

 

 مثال )فهرست منابع(

 مثال )استناد در متن مقاله( ]١[ نشان داد كه......................شواهد  

Patent  افزارنرمنوع منبع درEndNote  

 نام مخترع در فيلد Inventor .درج شود 

  مجوز یا حق امتياز در فيلد Assigneeشود. آورده 

  فيلدعنوان اختراع در Title شود. درج 

 نام كشور در فيلد Country شود. آورده 

 د و كد اختراع با ویرگول جداشده و در فيل كد كشور Patent Numberشود. درج 

 ماه )سه حرف اول( و روز )در صورت مشخص بودن( در  و سپس تاریخ اختراع به ترتيب سال

 شود. آورده Dateد فيل

 نکته
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 اندنوت افزارنرمکات ضروری دربارۀ ن 5-16

برنامه كامپيوتری جهت ذخيره و سازماندهی منابع مورد استفاده در روند پژوهش است. این برنامه محصولی از شركت اندنوت یک 

نرم  این سازد.ها را فراهم میها و ذخيره كردن اطالعات مورد نياز آنامکان جستجوی مقاالت در پایگاه كه تامسون رویترز است

 ستفهردر متن و تنظيم  منابعشود. كاربرد آن شماره گذاری استفاده می (Microsoft word) در كنار نرم افزار ورد معموالُافزار ساده 

 .در پایان مقاله است آنها

. ردكدر یک فرمت نوشتاری استاندارد ذخيره  را مدیریت و، استشده استفاده منابعی كه برای نوشتن مقاله  توانبا این برنامه می

ر طور خودكابه مورد نظر نشریه منابع مقاله خود را مطابق ناتومختلف است، بنابراین با كمک آن می نشریاتاندنوت دارای فرمت 

راهم مودن آن به اندنوت فامکان اضافه ن وایجاد  سالمت نيز سبک مورد نظر نشریه مدیریتزم به ذكر است كه ال .داو سریع تغيير د

 ذاری شده است.بارگ نبع نویسی/ سبک منبع نویسی نشریه/برای نویسنگان/ راهنمای مشده و در سایت نشریه 

در ه را مقال یسینومنبعد ایجاد كرده و های تحقيق خوای الکترونيکی از یادداشتپوشه تواننرم افزار میسبک در با استفاده از این 

 می باشد. ٢0١٦اندنوت مورد نظر این نشریه نسخه هفت همراه با ورد  د.رمرتب كموردنظر نشریه قالب 
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 (2016تنظيم ترتيب اعداد از چپ به راست در متن )ورد آفيس  5-16-1

ن به همة در پایان مت الزم است صورت،كه در این داشته باشد  متوالی شامل بيش از دو استناد قسمتی از نوشته، مقالهدر نگارش امکان دارد 

 منبع، ن این دوو بي كنددرج میاولين منبع و آخرین منبع  افزار اندنوت ترتيب منابع را به صورت شمارۀمنابع اشاره شود. در چنين مواردی، نرم

به خود اختصاص فهرست منابع را در  ٢0تا  ١5 هایشمارهاز پنج منبع باشد و این منابع دهد؛ برای مثال، اگر متنی برگرفته فاصله قرار میخط 

 د. شو آورده ]١5 -٢0[داده باشند، در متن باید به صورت 

اصالح به صورت دستی  وجود ندارد و باید ترپایينو  ٢0١3 های سخهبا ن افزار ورددر نرم به صورت صحيح،استناد متوالی خودكار  درج امکان

( ١شکل)ورد  هایسبکو سپس انتخاب سبک نرمال در قسمت  كروشههای درون با انتخاب شماره ،باالترو  ٢0١٦های نسخه. اما در شود

 كرد. استنادها را درج توان می

توان سبک جدیدی ساخت و در قسمت (، می١شکل با این شيوه اصالح نشد، در قسمت تغيير تنظيمات ) یادشدهمشکل  در صورتی كه

 د.نمو صورت چپ به راست تنظيمن را به آ ،دهی تنظيماتجهت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وردتنظيم ترتيب اعداد از چپ به راست در : ١شکل
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 مراحل انجام كار:

  را در رایانه ٢0١٦آفيس  افزارنرمنصب. 

  ٢0١٦از ورد آفيس  ایصفحهایجاد . 

 :ایجاد سبک جدید به ترتيب ذیل 

 (٢)شکل .Homeگ سربر در styleاز قسمت Normal انتخاب سبک  (١

 

 

 

 

 :  انتخاب سبک نوشتاری در ورد٢شکل

 (3)شکل  . stylesمنوی آبشاری قسمت روی كليک بر  (٢

 

 : ایجاد سبک نوشتاری جدید3شکل 
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 .New Stylesگزینه  انتخاب (3

 

 : ایجاد سبک نوشتاری جدید )ادامه(3شکل 
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 .Create New Styles Formatting پنجره درProperties قسمت از  JHA.SHMISدرج نام سبک  (4

 

 : ایجاد سبک نوشتاری جدید)ادامه(3شکل 

 

 .(OK)و كليک بر روی گزینه  Style for Following Paragraph قسمتاز  JHA.SHMIS گزینهانتخاب  (5

 تایپ متن اصلی در سبک جدید. (٦

 . stylesاز قسمت  JHA.SHMIS سبکو سپس انتخاب  موردنظر/ پاراگراف سطرهاجمله/ انتخاب  (7
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 : ایجاد سبک نوشتاری جدید )ادامه(3شکل 

 

 خارج کردن منابع از حالت اندنوت و تبدیل به متن معمولی 5-16-2

 اعمال شود: لذی اقدامات به ترتيب ،تهيه شود. سپس موردنظراز فایل  اینسخه قبل از خارج كردن منابع از حالت اندنوت، باید در پایان كار، 

 Wordاندنوت در محيط بخش  . مراجعه به١

پس  . OKگزینه كليک بر روی و  شده پنجره باز در   convert to plain text و  convert citations and bibliography هایگزینه انتخاب . ٢

گونه هربه  ورت نيازدر صوو ،بنابراینكنند. و منابع به صووورت خودكار تغيير نمی باشوودمین پذیرامکانفایل جدید با اندنوت تغيير  ،از این تبدیل

 ( ٤) شکل .اصالح كرد به صورت دستیآنها را  توانمی تغييری در پایان منابع

 

 

 خارج كردن منابع از حالت اندنوت و تبدیل به متن معمولی: ٤شکل 

 

فهرست منابعراهکار تبدیل اعداد فارسی به انگليسی در  5-16-3

 :گيرد انجام، اقدامات ذیل موردنظرپس از تهيه یک نسخه از فایل 

  .انتخاب  تمام منابعو  مراجعه به آخرین قسمت صفحة ورد .١
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 (5)شکل  .Paragraphقسمت  ازAlignment  Left و   Direction  Left to Right text انتخاب .٢

 

 

 

 

 

 

 

 تبدیل اعداد فارسی به انگليسی در فهرست منابع: 5شکل

 

 

 

 

 

 

 

Left Right Text 

Directution 

Left 

Aligmen

t 
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  .  EndNoteدر سربرگ  Update citation and bibliographyگزینهانتخاب  .3

 

 )ادامه( تبدیل اعداد فارسی به انگليسی در فهرست منابع: 5شکل

بزرگ کردن حروف اختصاری در عنوان منبع 5-16-4

Example:  

Or Z. Implementation of DRG Payment in France: Issues and recent developments. Health Policy. 

2014;117(2):146-50. 

شد )مثال      موردنظرچنانچه در منبع  شته با صارات وجود دا شود.   (، اDRGاخت شته  ضی موارد، ین حروف باید بزرگ نو بعد از  امکان دارد در بع

Insert  كردن منابع در ورد، حروف اختصاری كوچک نمایش داده شود كه برای رفع این مشکل باید تنظيمات ذیل درEndNote :انجام گيرد 

 (٦)شکل  .Preferenceقسمت و انتخاب  Editمراجعه به منوی   .١

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزرگ كردن حروف اختصاری در عنوان منبع : تنظيمات٦شکل 
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 . Preference  EndNoteدر پنجره Change caseگزینة انتخاب  .٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) ادامه(بزرگ كردن حروف اختصاری در عنوان منبع : تنظيمات٦شکل 

 .شود، عمليات تأیيد OK كليک بر گزینه، با Addگزینة  انتخابو پس از  درج شده  DRGحروف اختصاری موردنظردر فيلد  سپس .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )ادامه(بزرگ كردن حروف اختصاری در عنوان منبع : تنظيمات٦شکل 
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نشریه سبکدر راستای  فيلدهاحذف و اضافه کردن  5-16-5

 ود:ش انجام. برای دستيابی به این منظور اقدامات زیر نمودا اضافه برخی فيلدها را حذف ی موردنظر databaseگاهی نياز است كه با توجه به 

 (7)شکل  .Edit از منوی  open filter manage و سپس گزینة   import filterگزینةانتخاب  .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشریه سبکحذف و اضافه كردن فيلدها در راستای  :7شکل 

 .Edit گزینهو سپس  Pubmed central مثل، موردنظرنام پایگاه  انتخاب  .٢

 

 نشریه)ادامه( سبکحذف و اضافه كردن فيلدها در راستای  :7شکل 
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 Reference type.، بر اساس نوع منبع یا Templateبا مراجعه به قسمت حذف یا اضافه فيلدهای مورد نظر  .3

 

 نشریه)ادامه( سبکحذف و اضافه كردن فيلدها در راستای  :7شکل 
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در اندنوت نشریات برای  کوتاهراهنمای انتخاب عنوان  5-16-6

 موردنظر سبک و انتخاب ( ٨یک در شکل  عدد) Bibliographic Output Styleقسمت  در  Select Another Styleكليک بر  .١

 (٨)شکل   . Chooseسپس كليک روی گزینه  (٨)عدد  دو در شکل   JHA.SHMIS.IUMS.Style مثل

 
 

 

 منبع نویسی مورد انتخاب  سبک: ٨شکل 

 (9شکل ) .JHA.SHMIS.IUMS_Styleو انتخاب  Output styles  روی كليک بر، Editی مراجعه به منو .٢

 

 : ویرایش سبک منبع نویسی9شکل
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  (١0 شکل)  Abbreviation 1.گزینهانتخاب و  Journal names به قسمت مراجعه  ،سپس .شودباز  JHA.SHMIS.IUMS پنجره .3

 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه١0شکل 

 .Yesه گزین و انتخاب  آخرین تغييراتبه منظور ذخيره كردن ضربدرتخاب عالمت نا .٤

 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه )ادامه(١0شکل 
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.Journal term listب وانتخا Open terms list و  Tools مراجعه به منوی  .5

 
 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه )ادامه(١0شکل 

 .Delete terms روی با انتخاب آنها و كليک بر  Journal Term listحذف تمام نشریات ثبت شده قبلی در  .٦

 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه )ادامه(١0شکل 
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 .Import lists  و  Lists  ،Journalsافزودن فهرست عناوین كوتاه نشریات مورد نظر با  انتخاب گزینه های .7

 

 كوتاه )ادامه( : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان١0شکل 

 

 عنوان كوتاه. با این اقدام فهرست شودمی كليک  Open گزینهبر روی و نموده را انتخاب  Lists ، Medicalگزینه از  ،مثالعنوانبه

به  را شریهنهر تعداد مودن امکان اضافه ن. توجه نمائيد در این فهرست شودمیكه در حوزه پزشکی است به اندنوت اضافه  نشریاتی

 .وجود دارددلخواه 

 
 

 : تغيير عنوان کامل نشریه به عنوان کوتاه )ادامه(10شکل 
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 .Closeو سپس OK انتها،كليک بر روی گزینه در  .٨

 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه )ادامه(١0شکل 

 

در  .(١١) شکلشودمیبه صورت قرمزرنگ دیده نشریه فيلد  ،اندنوت رفته  Referenceقسمت به نباشددر فهرست  نشریهاگر عنوان  نكته:

 .دونمفهرست اندنوت اضافه به  رت دستیبه صو سپس، و كردهدر اینترنت جستجو را  نشریه عنوان كوتاهابتدا باید  ،موارد این

 

 خطا در یافتن عنوان كوتاه نشریه: ١١شکل 
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 دنوتدر ان نشریات کوتاه عناوینبه فهرست  نشریهکوتاه  عنواناضافه کردن دستی  5-16-7

  وجود ندارد به ترتيب به گزینه های ذیل مراجعه شود:كه در فهرست اندنوت  اینشریه  كوتاه عنواندستی  افزودن جهت
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 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه به صورت دستی )ادامه(١٢شکل 

 

 : تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه به صورت دستی )ادامه(١٢شکل 
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 .OKه و انتخاب گزین موردنظردر فيلد كپی عنوان كامل و كوتاه نشریه  .٢

 

 صورت دستی )ادامه(: تغيير عنوان كامل نشریه به عنوان كوتاه به ١٢شکل 

 

 .استمشکی  نشریه عنوانفيلد  رنگ ، اندنوت Reference قسمت صورتی كه اقدامات مذكور به درستی انجام شده باشد در در .3

 (١3)شکل 

 

 : تایيد یافتن عنوان كوتاه نشریه١3شکل
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نام نویسنده( بودن )در صورت نامشخص Authorدر فيلد  سازماناضافه کردن نام  5-16-8

 برای این منظور مراحل ذیل انجام شود: .آورده شود Authorباید نام سازمان در فيلد  ،نام نویسنده در دسترس نبودندر صورت 

 (١٤)شکل  .New referenceو  Reference كليک روی گزینه های  .1

 

 به عنوان نویسنده سازماناضافه كردن نام : ١٤شکل 

 .   World Healrh Organizationمثل Authorدر فيلد نام سازمان درج  .٢

 توجه: بعد از نام سازمان ویرگول گذاشته شود.

 

 به عنوان نویسنده )ادامه( سازماناضافه كردن نام : ١٤شکل 
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 .به منظور ذخيره كردن آخرین تغييرات Yes سمت راست و انتخاب گزینهعالمت ضربدر بر روی  كليک .3

 

 عنوان نویسنده )ادامه(به  سازماناضافه كردن نام : ١٤شکل 

 


