


(رفزنس نويسي)منابع و مآخذ  تنظيم



هسي اص لؼوسی دیگش،دس ًَیؼٌذگاى کاس تِ اسخاع ػول کشدى، اػسٌاد 
 آى دس ؿذُ اًدام هطالؼِ دٌّذُ ًـاى ّن کاسّا تِ اػسٌاد.اػر خَد

.اػر کاس ًسایح ٍ هفاد تشای حوایسی ّن ٍ صهیٌِ
دیگش ػلل .تاؿذ هی کاس خایاى دس سفشًغ یک هؼسلضم اػسٌادی ّش 

: اص ػثاسزٌذ كحیح دادى سفشًغ ٍ اػسٌاد
دیگش ًَیؼٌذگاى ّای ایذُ ٍ هفاّین تِ دادى اػسثاس
خَاًٌذُ تشای خَد کاس تَدى ػویك ٍ ٍػیغ تش هثٌی هذسکی ایداد•
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ٌّگام یافسي ّش هٌثغ هشزثط تا هَضَع زحمیك، اطالػاذ کاهل آى سا یادداؿر   :زمان
.کٌیذ

هٌاتغ سا تِ هَاسدی هحذٍد کٌیذ کِ اسزثاط هؼسمین تا کاس ؿوا داسًذ :تعذاد.

دػسیاتی خَاًٌذگاى، دػسیاتی هدذد ًَیؼٌذُ،  )تخؾ هٌاتغ سا دػر کن ًگیشیذ  :اهميت
(اسصیاتی ػشدتیش

سبك نگارش منابع را مشخص کنيذ.
هٌاتغ اػسفادُ ًـذُ، هـاّذاذ چاج ًـذُ، اسزثاط ّای ؿخلی به  استناد نكردن

ب ا رکش ػثاسذ صیشچاج تِ خای ؿواسُ  ) مي توان به مقاالت زيرچاپ استناد کرد
(    كفحِ ٍ خلذ

4



ًٍكٍَس
ّاسٍاسد
زَساتیاى
 َؿیكاگA

 َؿیكاگB

IPA (اًدوي تیي الوللی سٍاًـٌاػی)
ؿیَُ ّای خاف هداهغ، ًـشیاذ ٍ هؤػؼاذ ػلوی هخسلف
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1 ) (.قسمت مىبع) رفروس دَی در خارج از مته

2 )رفروس وًیسی در داخل مته.
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  هسي اص خاسج خایی دس اسخاع هَسد ػٌذ :(شمارشی) متىی برين1.
  .ؿَد هی دسج (هسي اًسْای یا فلل خایاى كفحِ، خاییي)

 داخل دس سفشًغ اص کَزاّی هـخلاذ :(سال -وام) متىی درين2.
 ٍ زاسیخ ٍ ًَیؼٌذُ ًام ؿاهل اغلة کِ ؿَد هی اسائِ هسي دس خشاًسض

 اًدوي) .IPA ؿیَُ ٍ ّاسٍاسد ؿیَُ هاًٌذ .اػر كفحِ ؿواسُ هَاسدی
(اهشیكا سٍاًـٌاػاى
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ؿَد هی آٍسدُ کاهل هـخلاذ هشحلِ ایي دس.
اػسفادُ گزاسی ؿواسُ اص ًثایذ هٌاتغ کشدى هشزة تشای هشحلِ ایي دس 

 الفثا حشٍف زشزیة اص خْاًی سایح ؿیَُ اص زثؼیر تِ تایذ تلكِ .کشد
.ًوَد اػسفادُ

رفروس دَی کتاب تألیف   -الف.

     اًتطارات : هحل ًطر . ًام کتاب( . سال. ) ًام خاًَادگی، ًام.

-  اًتطارات آگاُ : تْراى . رٍش ّای تحقیق( . 1378. ) دالٍر، علی          اگر یک ًفر هَلف داضتِ باضد.

-  اًتطارات : هحل ًطر. اسن کتاب ( . 1346. )دالٍر ، علی ؛ ضعباًی ، حسي           اگر دٍ ًفر هَلف داضتِ باضد.

-  اًتطارات : هحل ًطر . اسن کتاب ( . 1384. )دالٍر ، علی ؛ ضعباًی ، حسي ؛ هلکی، حسي           اگر سِ ًفر هَلف داضتِ باضد  .

- اًتطارات: هحل ًطر . اسن کتاب ( 1386. ) دالٍر ، علی ٍ دیگراى        اگر بیص از سِ ًفر هَلف داضتِ باضد .
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 زْشاى ( . زشخوِ حؼیي اػذیاى. ) اكَل تشًاهِ سیضی ( . 2006. )زایلش، سالف  :
.اًسـاساذ آگاُ

  دس كَسزی کِ هَلف آى تیـسش اص یک ًفش تاؿذ زفاٍذ چٌذاًی تا سفشًغ دّی
.کساب زألیف ًذاسد فمط هسشخن سا هی آٍسین 

سفشًغ دّی اص فلل ًاهِ    -ج
. 7فلل ًاهِ سؿذ ، ؿواسُ . ، اػن همالِ ( 1387. )دالٍس ، ػلی 

سفشًغ دّی اص همالِ ایٌسشًسی    -د
آدسع ایٌسشًسی. ، اػن همالِ ( 1387. ) دالٍس ، ػلی 
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(  کاست ، بروامٍ تلًیسیًوی ) سخىراوی   -ي
.سٍص خخؾ : اػن تشًاهِ زلَیضیًَی ( . 1388. ) ؿشیؼسی، ػلی 
. 122کاػر ؿواسُ . حؼیٌیِ اسؿاد . ساتطِ دیي ٍ هزّة تا ػیاػر ( .  1352. )ؿشیؼسی، ػلی 

سفشًغ دّی اص خضٍُ داًـگاّی  -ص
 .داًـگاُ ػلَم زشتیسی ػالهِ طثاطثایی . خضٍُ سٍؽ زحمیك ( . 1386. ) دالٍس ، ػلی  

  رفرنس دهی از ویرایش  -ح
. طَْسی : زْشاى .  2ٍیشایؾ . خاهؼِ ؿٌاػی ػوَهی ( .  1353. )هحؼٌی ، هٌَچْش 
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اگش ًَؿسِ ای کِ اص کساب یا خایی گشفسِ ؿَد ٍ ًمل لَل هؼسمین تاؿذالصم اػر سفشًغ  -الف
.دّی آى تِ ایي كَسذ تاؿذ

( .   103، كفحِ  1386هٌاف صادُ ، ) ًمل لَل هؼسمین     

اگش ًمل لَل غیش هؼسمین تاؿذ   -ب 
( .1386هٌاف صادُ ، ) ًمل لَل غیش هؼمین      

:  سفشًغ دّی کساتی کِ زألیف تاؿذ تِ ؿیَُ صیش اػر -ج
( . 102، كفحِ  1387دالٍس ، ) اگش هَلف آى فمط یک ًفش تاؿذ   -      
( . 104، كفحِ  1387دالٍس ، اػذیاى ، )  اگش دٍ ًفش هَلف داؿسِ تاؿذ  -      
( .  90، كفحِ  1387دالٍس ، ؿشیؼسی ، هحوذیاى ، ) اگش ػِ ًفش هَلف داؿسِ تاؿذ  -      
( .101، كفحِ  1386دالٍس ٍ دیگشاى ، ) اگش تیؾ زش اص ػِ ًفش هَلف داؿسِ تاؿذ  -      
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 ِاگش اص یک ًَیؼٌذُ کساتْایی داؿسِ تاؿین کِ دس یک ػال زألیف : ًكس
:  هثالً . اػسفادُ هی ؿَد... ٍ  a  ٍb  ٍCؿذُ تاؿٌذ اص حشٍف اًگلیؼی 

( .50، ف  a،  1386دالٍس ، )
( .90، ف  b،  1386دالٍس ، )
( .21، ف  c،  1386دالٍس ، )

اگش هطلثی سا اص کساتی کِ دس آى ًَیؼٌذُ ، آى هطلة سا اص کغ : ًكسِ 
دیگشی دس کساب خَد ًمل لَل کشدُ اػر، تیاٍسین سفشًغ دّی آى تِ 

:  ؿیَُ ی صیش اػر
( . 40، ف  1384دالٍس تِ ًمل اص زایلش ، ) 
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رفروس وًیسی کتاب ترجمٍ در داخل مته بٍ شیًٌ زیر می باشذ -ج: 



 

( .  100، كفحِ ( 1935)خشج ، ػال هیالدی )        

 . ؿَد هی اػسفادُ هَلف ًام اص زٌْا تلكِ . ؿَد ًوی آٍسدُ ًاهی هسشخن اص هسي داخل دس      
 آى هَلف آى دس کِ هیالدی ػال حسواً کِ ؿَد دلر ّن زألیف ػال آٍسدى دس ّوچٌیي

.ؿَد خَدداسی زشخوِ ػال ًَؿسي اص ٍ ؿَد ًَؿسِ کشدُ، زألیف سا کساب

اگش دس هسي هطالثی سا اص یک ًَیؼٌذُ تِ كَسذ خی دس خی تیاٍسین ، الصم ًیؼر : وكتٍ 
. دس ایي حالر تِ كَسذ صیش ػول هی کٌین . حسواً دس ّوِ هَاسد ًام ٍی سا تٌَیؼین

( .   14، كفحِ  1372دالٍس ، ) 
. اگش هطلة اص ّواى كفحِ تاؿذ   . (ّواى هٌثغ ) 
.اگش هٌثغ ّواى تَد ٍلی كفحِ زغییش ًوَد ( 15ّواى هٌثغ ، كفحِ ) 
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( . 16، كفحِ  1387دالٍس ، )                   اگش هَلف همالِ ها یک ًفش تاؿذ -

( . 16،كفحِ 1387دالٍس،سضایی،)                        اگش هَلف همالِ دٍ ًفش تاؿذ -

( .  100،كفحِ 1385دالٍس،سضایی،حؼیٌی،)اگشهَلف همالِ ػِ ًفشتاؿذ                         -

( .، كفحِ 2007زایلش ٍ دیگشاى ، ) اگش هَلف همالِ تیـسش اص ػِ ًفش تاؿذ             -

. دس حالر کلی ؿیَُ سفشًغ دّی همالِ تا کساب زألیف فشق چٌذاًی ًذاسد
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رفرنس دهی از پایان نامه یا تحقیق -ه 
 

( 60، كفحِ  1347دالٍس ، )       اگش ًَیؼٌذُ یا هَلف یک ًفش تاؿذ      
(   41دالٍس ، حؼیٌی ، كفحِ )        اگش ًَیؼٌذُ یا هَلف دٍ ًفش تاؿذ      
(   20دالٍس ، اػذیاى ، حؼیٌی ، كفحِ )        اگش ًَیؼٌذُ یا هَلف ػِ ًفش تاؿذ      

رفرنس دهی از ویرایش  -و 

.15ظ( . طَْری : تْراى . )  2ٍیرایص . جاهعِ ضٌاسی عوَهی ( .  1353. ) هحسٌی ، هٌَچْر       
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PBMS فمط ًِ ؿاهل ، سفشًؼْا اًَاع اص ٍػیؼی طیف کشدى اداسُ تشای 
 تلكِ غیشُ ٍ کساب ،تخـْای ،طٍسًالْا ،هماالذ کسة لثیل اص زش سایح اًَاع
music) هَصیک لثیل اص سایدی کوسش اًَاع scores) ٍ ِیک دس ّا ًمـ 

 هخسلف فشهر 30 تش تالغ R.M هثال.اػر ؿذُ طشاحی اطالػازی خایگاُ
 داسد سا خَدؽ خاف ثثسی ٍیظگیْای سفشًؼی ًَع ّش .ؿٌاػذ هی سا سفشًغ

 اػر همایؼِ لاتل ایي .اػر كحیح سفشًغ ًَع ّواى تشای فمط کِ
 ٍ فیلذّا هحسَای اص اػسفادُ  تِ هلضم سا ها کِ اطالػازی تاًک ػیؼسوْای  تا
،هیكٌٌذ داسًذ کوسشی سٍاج کِ ثثر فشهْای اص هحذٍد یكؼشی یا



.افضاسّای ًشمPBMS ثثر ػاخساس یک اص ػوَها  variable-
lengthًَُیؼٌذگاى هاًٌذ)کٌٌذ هی زكشاس سا همادیش ٍ کٌٌذ هی اػسفاد 

general افضاسّای ًشم تشخالف .(هسؼذد text retrieval ٍ ًشم 
 اغلة سفشًغ هذیشیر اطالػازی ػاخساسخایگاُ ، اطالػازی تاًک افضاسّای

 .تاؿذ هی ؿذُ زؼییي خیؾ اص
Kelly (1994) 3 ِاص سفشًؼْا دسیافر فشایٌذ دس سا هْن ٍظیف 

-CD تشسٍی اطالػازی خایگاّْای یا online اطالػازی خایگاّْای
ROM سفشًؼْای تاسی اطالػازی خایگاُ ػاخسي:اػر کشدُ زَكیف 
 ایداد اطالػازی دسخایگاُ هـاتِ؛خؼسدَ هَاسد یا ،کسة ای دٍسُ هماالذ
 خایگاُ داخل دس ؿذُ اًسخاب ّای گضیٌِ اص لیؼر یک زَلیذ ؿذُ؛ٍ

 تِ ازلال ؿذُ؛اهكاى اضافِ لاتلیر آخشیي تایذ ایي تِ.اطالػازی
.کشد اضافِ ّن سا ایٌسشًر دس اطالػازی خایگاّْای



ؿًَذ،هسخللیي هی افضٍدُ آًْا تِ هكشس کِ اهكاًازی تا سلاتسی افضاسی ًشم تاصاس یک دس  
LISاخسیاس دس تا زلَیش ایي.تاؿٌذ افضسا ًشم ّش حاضش ؿشایط هشالة تاص چـواى تا تایذ  

  تؼذّا ،کِ R.M ،طشاحاى اطالػاذ زحمیماذ ػیؼسوْای  زَػط ProCiteگشفسي
 سا تَد، کشدُ اتذاع ساEndNote افضاس ًشم کِ Niles افضاسی ًشم هَػؼِ هالكیر خثش
  .کشدًذ هٌسـش ّن

Niles Softwareٍ Research Information Systems ِتِ زذسیح ت 
  اهشٍصُ ػلوی اطالػاذ اًیؼسیسَ .دادًذ زـكیل   ResearchSoft ٍ ؿذًذ هلحك ّن

,EndNote هادس کوداًی ProCite ٍReference Manager ِؿواس ت                         
 خضئیاذ .دّذ اداهِ ػِ ّش زَػؼِ تِ داسد ًظش دس ResearchSoft خلَكا .سٍد هی

.اػر ؿذُ آٍسدُ اداهِ دس افضاس ًشم ّش هَسد دس هخسلشی



ProCite
 هحثَتیر ّن ٍاحذّا ػایش تیي دس اها ؿذُ زَلیذ  کساتخاًِ ٍ اطالػاذ تخؾ تشای افضاس ًشم ایي

ProCite ًؼخِ تا حاضش حال دس.اػر کشدُ خیذا صیادی Windows  تشای 4.03
98/95/NT4 ٍ  Macintoshتیي کاهل همایؼِ یک ػایر ایي .، اػر دػسشع دس 

ProCite ٍ آى ّوسای Reference Manager اػر دادُ اًدام.

Reference Manager
Reference اػر، گشفسِ ؿكل صیؼسی ػلَم خاهؼِ دس Manager 9.0 ًؼخِ اکٌَى ّن  

 خذیذ ضویوِ یک .اػر هَخَد 3.1 ٍیٌذٍص تشای NT4ٍ 7.0/98/95  ٍیٌذٍص تشای آى تسای
Reference ػٌَاى تا آى ٍب خؼسدَی لاتلیر Web Poster اػر

Papyrus
Research زَػط افضاس ًشم ایي Software Design ِ2718 آدسع ت SW Kelly

Street, Suite 181, Portland OR 97201, USA ًؼخِ .اػر ؿذُ تاصاس ٍاسد  
اػر هَخَد Macintosh تشای DOS/Windows ٍ 8.0 تشای آى 7.0



       هذیشیر داًؾ هَثش دیگش هخسق حیطِ کساتخاًهِ ّها یها هشاکهض ًگْهذاسی اطالػهاذ
افضایؾ دػسشػی ًشم افضاسّای اسصاى لیور تشای کوک تِ هذیشیر سفشًؼْا یا . ًیؼر

ًسایح زحمیماذ تِ ّوشاُ افضایؾ گشایؾ ٍ هْاسذ دس اػسفادُ اص آًْها ًمهؾ خذیهذی    
تشای کساتذاساى تؼٌَاى هـاٍس ٍ آهَصؽ دٌّذُ تشای هلشف کٌٌذگاى ای ًهشم افضاسّها   

زماضای سٍ تِ افضایؾ تشای ًشم افضاسّا هذیشیر داًؾ ؿخلی تاػث . ایداد کشدُ اػر
افضایؾ فشكسْا تشای کساتذاسى تشای اسایهِ آهَصؿهْای هسوشکهض اص دسیافهر اطالػهاذ      

ّشگض تشای یک فشد هذیشیر داًؾ ؿخلهی ػهادُ   . گشفسِ زا تِ هذیشیر ٍ گضاسؿذّی
چالؾ خشػٌل اطالػاذ تْذاؿسی اکٌَى ایي اػر کِ چگًَِ هوكي –زش ًخَاّذ ؿذ 

اػر آًْا داًؾ ؿخلی خَد سا اسزما دٌّذ دس حالیكِ دس حال کاس تا دػهسَسالؼولْای  
.زَصیغ دس صهیٌِ اطالػاذ ّؼسٌذ arms-lengthتیـسش ٍ 
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زَصیغ ًوایی هسَى ٍ ػاللِ تِ هشالثسْای تْذاؿسی هثسٌی تش ؿَاّذ یک تاػث افضایؾ  
.اسصؽ هْاسزْای هذیشیر سفشًغ ٍ ًشم افضاسّا ی زؼْیل آى ؿذُ اػر

ٍیضگیْای سایدی سا داسا هی    تؼیاسی اص ًشم افضاسّای ؿخلی هذیشیر کساتـٌاخسی·
.تاؿٌذ ؿاهل گشفسي دادُ ّا ، لاتلیر خؼسدَ،ًشم افضاس گضاسؿذّی ٍ اهكاى اسزثاط

هالکْای اسصؿیاتی ًشم افضاسّای ؿخلی هذیشیر کساتـٌاخسی ؿاهل ًشم افضاس ·
.ٍیظگیْای ػوَهی ٍ خـسیثاًی اػر

هْاسزْای سایح دس ػاصهاًذّی ٍ هذیشیر سفشًؼْای کساتـٌاخسی اکٌَى ًیاصهٌذ زمَیر  ·
ّای ایٌسشًسی ٍ هذیشیر هحلَالذ هثسٌی تش   bookmarkزَاًایی ػاصهاًذّی 

.ؿَاّذ دس فشهسْای هخسلف هی تاؿذ
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  هی خَدم تا کشدم، هی هطالؼِ ٍ تشسػی سٍ اًگلیؼی صتاى هماالذ کِ اٍلی دفؼاذ     
  کشدُ ٍاسد زوام خضئیاذ تا ٍ دلیك سٍ هٌاتغ ایٌمذس ٍ داؿسِ حَكلِ چمذس طشف گفسن
  ایي کِ کشدم هی فكش اػر؛ کشدُ ایسالیک سا کساتْا ٍ هدالذ زوام ًام حسی، ٍ اػر
  زک زک سا هشاخغ زوام هَلف خَد ٍ دّذ هی اًدام سا کاس ایي کِ اػر هَلف خَد

 ٍخَد اؿسثاّی اكال ٍالؼاً چَى .کٌذ هی کٌسشل (اًسْا دس ّن ٍ هسي داخل ّن)
  هٌاػة لالة دس ٍ صیثا خیلی اًسْا، دس ّن ٍ هسي دس ّن دلثك هشاخغ ّوِ ٍ ًذاؿر

.اًذ ؿذُ اسایِ
  ًشم ٍسد، خَد اص غیش کِ ؿذم هسَخِ ؿذم، آؿٌا 2007 ٍسد افضاس ًشم تا ٍلسی     

  آًْا هْوسشیي  کِ داسد ٍخَد ًَیؼی هشخغ تشای ًیض دیگشی زخللی افضاسّای
End Note ٍ Reference Manager سا ًَیؼی هشخغ کاس کِ اػر 

 هسي داخل دس سا هٌثغ کذام کِ گَیذ هی ؿوا تِ حسی کٌذ، هی ساحر خیلی
  کِ سا خا ّش یا آٍسد هی اٍل تاؿذ، الصم کِ سا خا ّش افضاس ًشم خَد .ًكشدیذ اػسفادُ

  ایداد ؿوا تشای ای حشفِ سفشًغ لیؼر تِ زشزیة ایي تِ .کٌذ هی ایسالیک تاؿذ الصم
.کٌذ هی













     (Richard Laux, Richard, & Karen, 2007)

 ػور دس فلؾ یک ؿَد؛ هی تشخؼسِ کٌیذ کلیک آى سٍی ؿوا اگش کِ    
 ؿواسُ زَاًیذ هی کٌیذ، کلیک آى سٍی اگش کِ ؿَد هی دادُ ًـاى چح

 2007 ٍسد دس هَاسد ایي ّوِ کِ کٌیذ دلر .کٌیذ ٍاسد ًیض سا كفحِ
  فشهر) تاؿیذ کشدُ رخیشُ 2003 ٍسد فایل دس سا همالِ ؿوا اگش اػر؛
doc ٍ ًِ فشهر docx)، افسذ، ًوی ازفاق گفسن کِ چیضّایی ایي 
 ایٌدا اػر، 2003 فایل اها کٌیذ، هی کاس 2007 افضاس ًشم تا ؿوا یؼٌی

 ًـاًِ .کٌیذ رخیشُ 2007 اتسذا اص سا فایل ؿَد، ًوی اًدام کاسّا ایي
 تاالزشیي دس ػٌَاى لؼور دس کِ اػر ایي ،2007 یا اػر 2003 ایٌكِ

Compatibility ٍاطُ كفحِ، لؼور Mode ایذ هی.
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