
١ 
 

 :فهرست منابعحنوه نوشنت 
باتوجه به امهیت و ضرورت مهاهنگي در حنوه استناد به 
منابع اطالعاتي چاپي و الكرتونیكي، دراین قسمت به 

 :شود تفضیل به این مهم پرداخته مي
 نيشی پامتينیداللت برسند قراردادن سخن  استناد،  

ي  ارتباط موضوعي برقراريسندگان اغلب برایدارد ونو
دن به اثر خود، جمبور به استفاده ازآن یتبار خبشزاعیون

کار  استنادبهي  براي خمتلفيها وهیدرحال حاضر، ش. هستند
،   APA،MLAهایوهیتوان به ش رودکه برای مثال میمی

Turabian ،Chicago  و Vancouverدر واقع، .  اشاره کرد
های وهیها ممکن است از شقاتی و دانشگاهیهای حتق سازمان

تلفی برای استنادکردن به منابع اطالعاتی استفاده خم
های استناد به منابع وهیبا وجود گوناگونی درش. ندیمنا

متنی و توان به دو گروه عمدة بروناطالعاتی، آا را می
 . م کردیمتنی تقسدرون

ی خارج یمتنی، سند مورد ارجاع در جاوة برونیدر ش
-  درج می- انتهای منتایان فصل، یس، پای پانوري نظ-از منت

ا منادی که معموال  عدد است، یشود و در منت تنها نشانه 
ک استناد یر منونةیدر ز. کندسند مورد نظر را مشخص می

داللت ) ١(برون متنی نشان داده شده است که در آن عالمت 
 :  در خارج از منت اصلی دارد١به مأخذ مشار  براستناد

  

 و  ارتباطات علمیهاي ایران از اینترنت براي درصد از اعضاي هیات علمی دانشگاه70که دهد نتایج تحقیقات نشان می"
  . ")1(نمایند استفاده میهاي تحقیقاتی  فعالیت

  

متنی، به جای آوردن عدد در منت، وة درونیدر ش
- دیخانوادگی پدمشخصات کوتاهی از مأخذ معموال  شامل نام

در . شود آورده میخ نشر سند مورد استنادیآورنده وتار
متنی نشان داده شده ک استناد درونیر، منونةیمثال ز

 :است
  

هاي  و فعالیت ارتباطات علمیهاي ایران از اینترنت براي درصد از اعضاي هیات علمی دانشگاه70تحقیقات نشان می دهد که "
  . ")1381وزیري پور،  (نمایند می استفاده تحقیقاتی

  

متنی نسبت به استناد برونمتنی ت استناد درونیمز
تواند  يک اثر مین است که خواننده در هنگام مطالعة یا

ی کرده و احتماال  یسنده را شناسایسند مورد استناد نو
از یب، حتی بدون نین ترتید و به ایابی منایآن را ارز

ان اثر یبه مراجعه به فهرست مآخذ، ارتباط مفهومی م
در منت را برقرار مورد مطالعه و آثار مورد استناد 

متنی وة استناد درونین رو، در حال حاضر شیاز ا. سازد
د ريگ ا مورد استفاده قرار مییاری از جمالت علمی دنیدر بس

ز از آن برای استناد به منابع یو اغلب حمققان ن
وه در ین شین وجود، ایبا ا.  کنند اطالعاتی استفاده می

را  اگر یز.  استهای خاص خودتیزبان فارسی دارای حمدود
قرار باشد نام مولفان فرنگی،در منت اصلی به مهان زبان 
آورده شود، حضور مکر ر کلمات فرنگی در منت فارسی چندان 
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ن رو، اغلب یاز ا). Smith, 2003(ست، برای مثال، یبا نیز
شود در متون فارسی نام مولفان خارجی به  ه مییتوص

ت خود باعث اسین سیالبته، ا. سی شودیفارسی آوانو
شود که خواننده جمبور شود نام فارسی را در ذهن خود  می

به فرنگی برگرداند و سپس در فهرست مآخذ به جست و جوی 
ی استناد ريآن بپردازد، برای مثال، خواننده برای ردگ

د به دنبال نام فرنگی ی درمنت اصلی با)٢٠٠۴واگان، (
"Vaughan "نگاری آوا گر،یازسوی د.درفهرست مآخذ باشد 

 نام فرنگی رينظ(ها مورد اختالف است اری از نامیبس
(Thelwall .به هرحال، آنچه امروزه در اغلب جمالت علمی-

ن مشکل مورد توجه قرار گرفته یپژوهشی به منظور رفع ا
سی نام مولفان فرنگی درمنت اصلی و آوردن یاست، آوانو

س مهان صفحات است تا یمعادل نام فارسی آا در پانو
ی یخواننده بتواند نام فارسی را در فهرست مآخذ شناسا

وی ريوه فوق پیگردد، از ش شنهاد میین، پیبنا بر ا. دیمنا
 .شود

کنواختی یت مهاهنگی و ین رو، با توجه به امهیاز ا
قاتی، یهای حتق  طرحها و  پروژهوة استناد دریدر ش

ی ین شناسنامه و گزارش ایردد برای تدوگ شنهاد مییپ
قات و آموزش یقاتی در سازمان حتقیطرح حتقها و  ژهپرو

 ني، از بنيمهچن. متنی استفاده شود وة درونیکشاورزی از ش
وة یگردد که  از ش شنهاد مییمتنی، پ ج درونیهای را وهیش

APAشرتی در نشر آثار ختصصی به یت و رواج بی که از امه١
در . ژه در جمالت علمی برخوردار است، استفاده شودیو
وة  استفاده و درج ارجاعات در منت، یهای آتی ش شخب

استناد به منابع اطالعاتی چاپی و استناد به منابع 
کی در سه خبش جداگانه مورد حبث قرار یاطالعاتی الکرتون

 . خواهد گرفت
 :وة ارجاعات در منتیش. الف

ر شـرح  ی، حنوة درج ارجاعات در منت در ز APAوة  یدر ش 
ی، در آوردن ارجاعـات در مـنت        به طـورکل  . داده شده است  

خانوادگی صاحب اثروسال انتشار منبـع       دنامی با راصلی اث 
 :درداخل پرانتز آورده شوند

 :ک مولف یک اثر دارای یارجاع درون متنی به  .١
 

  با یک مولف التین نمونه یک ارجاع درون متنی             
  

Results of a study on design of pest management information system (Walker, 2000)…  
 

   با یک مولف  فارسی نمونه یک ارجاع درون متنی   
   

 …) 2000والکر، (نتایج یک مطالعه در زمینه طراحی نظام اطالعاتی مدیریت آفات 
  )...1382محمدي، (در مطالعه انجام شده درباره شاخص هاي توسعه پایدار کشاورزي در ایران 

  
ز در  نیـ گـری   یجاع  بـه صـورت د      ن نوع ار  یالبته  ا  

. ر نشان داده شده اسـت     یشود که در ز   متون علمی درج  می    
ن نوع ارجاع، نام صاحب اثر مورد استناد به صورت          یدر ا 
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شود و بعد از آن سال انتشار       ح در منت اصلی آورده می     یصر
  :شوداثر در داخل پرانتز آورده می

Walker (2000) designed a pest management information system…  
  ... یک نظام  اطالعاتی مدیریت آفات را طراحی کرد ) 2000(والکر 

  ... نشان داد که  پایدار کشاورزي در ایرانهاي توسعۀ شاخصةاي درباردر مطالعه) 1382 (محمدي
  

ا سه یک اثر دارای دو  یارجاع درون متنی به . ٢
 :مولف

متنـی بـه     درونمتامی موارد ذکر شده در مورد ارجاع        
ا سه مولف، با ارجاع درون متنی بـه         یک اثر دارای دو     ی
ک مولف که در بـاال بـه آن اشـاره شـد،             یک اثر دارای    ی
ن است که در ارجاع     یان آا ا  یتنها تفاوت م  . کسان است ی

-د نـام یـ ا سه مولـف با یک اثر دارای دو  یمتنی به    درون
. دگر جـدا شـون    یکـد یاززیـر   خانوادگی مولفان به صورت     

و دو مولف فارسـی     " &" را با    نيارجاع دارای دو مولف الت    
 :مي منایندگر جدا یکدیاز " و"را با 

(Joreskog & Sorbom, 1989)  
  )1383تقی زاده و رشیدي، (یا ) 1994اسمیت و جانسون، (

ر در مـنت    یـ د بـه صـورت ز     یش از دو مولف را با     یارجاع ب 
 :اصلی درج کرد

)Wasserstein, Zappulla and Rosen, 2004(  
  )2000ماري، سانتاز و روسو، (

  )1380فتاحی، حسینی و کاظمی، (
گری از ارجاعات وجود    یمهان طوری که قبال گفته شد، نوع د       

ح در  یدارد که نام صاحب اثر مورد استناد به صـورت صـر           
شود و بعد از آن سال انتشار اثـر در           منت اصلی آورده می   

 : شودداخل پرانتز درج می
 

Joreskog & Sorbom (1989) found that … 
   ... صادرات محصوالت کشاورزي در مطالعه خود نشان دادند که )1994 (اسمیت و جانسون
   ...هاي زراعی   از خاكگیرياز طریق نمونه) 1383 (تقی زاده و رشیدي

Wasserstein, Zappulla and Rosen (2004) showed that … 
   ...  آفات گندمنشان داد که) 2000 (وسونتایج تحقیق ماري، سانتاز و ر
   ... به اعضاي هیات علمی با ارسال پرسشنامه) 1380( فتاحی، حسینی و کاظمی

  
ش از سـه    یک اثـر دارای بـ     یـ ارجاع درون متنـی بـه       . ٣
 :مولف

ش از سـه    یدر صورتی که اثر مورد اسـتناد دارای بـ         
متنـی بعـد از نـام       مولف باشـد، در درج ارجاعـات درون       

و "دگی مولـف اول بـرای متـون فارسـی از عبـارت              خانوا
اسـتفاده  ".et al"   از عبـارت  نيو بـرای متـون التـ   " گرانید

خ انتشار منبع مورد استناد به      یشود و بعد از آن تار      می
 : گرددر ذکر مییصورت ز

(Wilkinson et al., 2000)  
Smith et al. (1994) found that… 

  )2000ویلکینسون و دیگران، (
  ...  در مطالعه خود بر روي آفات گیاهی نشان دادند که  )1994 (میت و دیگراناس

  ... کشاورزان در استان خراسان  نشان دادند که) 1381 (تقوي و دیگران
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ک اجنمن، یک اثر متعلق به یارجاع درون متنی به . ۴
 :هريسازمان، اد دولتی و غ

نبـع  شود که در صورتی که م      ن سئوال اغلب مطرح می    یا
د یمورد استناد دارای مولف مشخصی نباشد و در واقع تول         

ل باشد،  ین قب یک سازمان، اد، اجنمن و از ا      یکننده اثر   
. ک اثـر درج کـرد     ید ارجاعات را در منت اصلی       یچگونه با 

 مواقعی بعد از آوردن اختصار نـام     نيبه طور کلی، در چن     
نتشار ا خصوصی، سال ا   یا موسسه دولتی    یک سازمان، اد    ی

 : گردد ر ذکر مییمنبع مورد استناد به صورت ز
   (FAO, 1999) یا  (UNESCO, 2004)    

Recent study by FAO (1999) showed that…   
  )2004یونسکو، ( یا )1999فائو، (

حاکی از رشد خبش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه  )١٩٩٩(گزارش فائو 
 ... دارد

  
ا ـادی دارای اختـصار      یزمان       در صورتی که نام سا    

توان بعد از نام کامل آن،       می ،ستیی ن جيراو  شناخته شده   
 :ر درج کردیسال انتشار اثر مورد استناد را به صورت ز

(National Institute of Mental Health, 1999)  
  )1383کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان،  (
 

 :لفک اثر بدون مویارجاع درون متنی به . ۵
در صورتی که اثر مورد استناد بدون مولف باشد، دو          

شـود    آورده مـی  ا سه کلمه از عنوان اثر با حروف بزرگی
ر درج یـــوپـــس ازآن ســـال انتـــشار اثربـــه صـــورت ز

  .باید در پانویس درج شوندآوانویسی شده  نين التیعناو.گردد يم
  (College Bound Seniors (1979)                                                                     یا (Study Finds, 1982) 

 )١٣٨٣ کشاورزی،  داریهای توسعه پا شاخص(
 
 :وه درج استنادها به منابع چاپی در فهرست مآخذیش. ب

افهرسـت منـابع    یدرآوردن استنادها درخبش فهرسـت مآخـذ        
 . کلی توجه کرد نکته چند دبهی باAPAوة یدرش
ی نام مولـف در خبـش   ید به صورت الفبایتنادها باه اس یکل -

 فهرست مآخذ مرتب شوند؛
 باشد؛ف در ابتدای مآخذ منییلزومی به درج مشاره رد -
ک سـطر را بـه   یـ ش از یی بـ یک استناد فضایدر صورتی که   -

د دارای تـورفتگی بـه   یـ خود اختصاص دهد، سطرهای بعـدی با  
 باشند؛) Space(اندازه چهار فاصله 

د بـه  یـ گـر با یا منبع دیک جمله، کتاب، کنفرانس  ی نعنوا -
  آورده شوند؛کیرانیاصورت 

ک کـردن عنـوان مقـاالت    یرانیا ای اندازه یريلزومی به تغ  -
 ک فصل از کتاب منی باشد؛یا عنوان ی
خـانوادگی   در استناد به منابع دارای مولف، ابتـدا نـام    -

آورده مولف به صورت کامل و سپس حرف اول نـام کوچـک آـا     
 )..Thelwall, Mبرای مثال (شود  می
 مـورد اسـتناد، حـرف اول آـا     نيدر درج عنوان منابع الت  -
 .نوشته شوند) Capital(د به صورت بزرگ یبا
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 از خبـش   APAوه یر، سـه اسـتناد مبتنـی بـر شـ     یدر مثال ز
ک جمله علمی آورده شـده      یک مقاله منتشر شده در      یفهرست مآخذ   

 مأخـذ بـرای درک هبـرت        ني منـدرج در اولـ     عناصر اسـتنادی  . است
 :اند ات مشخص شدهیجزئ
  

  خانوادگی و نام مولفان                سال انتشار        نام   عنوان مقاله    )                   مجله( نام منبع      جلدوشماره    صفحه شماره       
  

Adamic, L., & Adar, E. (2003). Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 25(3), 211-230.  
 

Adamic, L.A. & Huberman, B.A. (2001). The Web’s hidden order. Communications of the ACM,  
44(9), 55-59.     

 

Aguillo, I.F. (1998). STM information on the Web and the development of new Internet R&D                 
databases and indicators. Online Information 98: Proceedings. Learned Information, 

     1998. 239-243.       
 

 :استناد به مقاالت جمالت  .١
 ،پس از ذكر نيان ذکر است در استناد به منابع التی شا

د حرف اول نام کوچک مولفان درج ی تنها بانام خانوادگي
 از ابتدای نام R که در آن حرف .Klimoski, R ري نظ،گردد

Robertاما در استناد به منابع فارسی .  گرفته شده است
، رينظ(ه صورت کامل ذکر کرد د بینام کوچک مولفان را با

که مشاره انتشار  د توجه داشتی، بانيمهچن). نيحممدی، حس
 جمله جلد ای  سال  مشاره و درداخل پرانتز)Number(جمله

)Volume Number (ر، یدر ز. گردد قبل از پرانتز درج می
 ٨ سال ١٢ک مقاله منتشر شده در مشاره یحنوه درج اطالعات 

 . ده استک جمله نشان داده شی
                                                                   

 مشاره   جلد 
)12( 8         

وة درج استنادها بـه مقـاالت جمـالت،         ی به طور کلی، در ش    
 . ذکر کردذیل ب ید به ترتیر را بایعناصر اطالعاتی ز
 . صفحه مقالهة، شمار)شماره( جلد یا سال نام مجله،. مقالهعنوان ). سال انتشار مقاله. (نام خانوادگی، نام مولف

 
           سال انتشار       نام خانوادگی و نام مولفان          عنوان مقاله             )          مجله( نام منبع    جلدوشماره   صفحه شماره         

  
Adamic, L., & Adar, E. (2003). Friends and neighbors on the Web, Social Networks, 25(3), 211-230.  

 
 :ک مولفیاستناد به مقاالت جمالت دارای  •

هاي متفاوت شخم بر عملكرد و اجزاء  اثر روش ). ١٣٨١. (صفاری، مهری
 . ٣٨-٣٠، ص )۴-٣ (۵٧،  فصلنامه  پژوهش و سازندگی.عملكرد ارقام آفتابگردان

Klimoski, R. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting Psychology   
Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. 

        
 :دارای دو مولفجمالت استناد به مقاالت  •
بررسي تاثري تیمارهاي خمتلف  ). ١٣٨١. (عتی، منصوره و آمسانه، طهماسبیشر

، ص )۴-٣ (۵٧، صلنامه  پژوهش و سازندگیف.  بر شكسنت خواب بذر گیاه بومادران
٧-٣.  
  

Clapp, R. B. & Hornberger, G.M. (1978) Empirical equations for soil hydraulic properties. Water 
Resource  Research, 14 (3), 601–604  
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تا پنج (ش از دو مولف یاستناد به مقاالت جمالت دارای ب •
 :)مولف

معريف دانه رستهاي    ). ١٣٨١. (ی، ندا ريدون و ام  یه، فر گی، فاطمه، ترم  یآقاب
.    گیالن، مازندران و گلستان و كلیـد شناسـایي آـا           هاي  هاي هرز مهم استان    علف

 . ١٢-٩، ص )۴-٣ (۵٧، فصلنامه  پژوهش و سازندگی
   

Saywitz, K. J., Mannarion, A. P., Berliner, L., & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually abused 
children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049.       

  
سنده ی نو۵ش از یای دارای ب هل در صورتی که مقا :نکته

درج )  مولف۵متامی( خانوداگی و نام آا  باشد، نام
 به نيگردد و بعد از آن برای منابع فارسی و الت می

  :شود ر عمل مییصورت ز
د؛ مقدم، یان، سعی؛ حائرنيزدی، تقی؛ ناظم زاده، حسیارونی، منوچهر؛ ق

 )...١٣۶۵. (گرانید و دیهادی؛ مهدانی، مح
 

Roeder, K., Howdeshell, J., Fulton, L., Lochhead, M., Craig, K., Peterson, R., et.al. (1967).  
 

 :استناد به مقاالت جمالت بدون مولف •
الت علمی دارای مولف مشخـصی      نکه اغلب مقا  ی با وجود ا  

هستند، اما در برخی از مـوارد ممکـن اسـت بـا مقـاالتی               
. دآورنده اصلی آا مـشخص نباشـد      ی که نام پد   ميمواجه شو 

ن صورت عنوان مقاله در ابتدای استناد درج شده و          یدر ا 
ک یـ منونـة   . شـود  بعد از آن، سال انتشار منبع آورده می       

ر نشان داده شـده     یر ز ک مقاله بدون مولف د     ی استناد به 
 . است

Countering the negative impact of intercell flow in cellular manufacturing. (1991). Journal of   
    Operations Management, 10 (1), 92-118.  

  
 :ها استناد به جمموعه مقاالت چاپ شده کنفرانس .٢

اصر ها، عن وه استناد به جمموعه مقاالت کنفرانسی درش
 : د مورد توجه قرار دادیر را بایاطالعاتی ز
 تاریخ برگزاري کنفرانس، ، روز، ماه و سالنام کنفرانس،. عنوان مقاله). سال انتشار مجموعه مقاله. (نام خانوادگی، نام مولف

  .نام شهر، کشور برگزار کننده کنفرانس، شماره صفحه
       سال انتشار     نام مولف                                         عنوان مقاله                                                                                  

 
Kousha, K. (2004). The Relationship between Scholarly Publishing and the Counts of   

    Academic Inlinks to Iranian University Web Sites: Exploring Academic Link Creation   
    Motivations. In  Proceedings of International Workshop on Webometrics, Informetrics and   
    Scientometrics, March 2-5, 2004, Roorkee: Indian Institute of Technology, India, 136-149.    

  
    محل کنفرانس                        تاریخ برگزاري کنفراس/کشور                       شهر  حه شماره صف                 

 
 :استناد به کتاب  .٣

 عناصر ،وه استناد به کتابیبه طور کلی در ش
 .د درج کردیر را بایاطالعاتی ز

  .ناشر: محل نشر. بعنوان کتا). سال انتشارکتاب. (ویراستار/ نام خانوادگی، نام پدیدآورنده کتاب
ا چند یان ذکر است در خصوص کتاب های دارای دو یشا

 استناد به ريدنظیهای بدون مولف، باز کتابیمولف و ن
 . عمل کرد،مقاالت جمالت که قبال  به آن اشاره شده

    نام خانوادگی، نام مولفان کتاب       سال انتشار                                           عنوان کتاب                                                     
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Restoring Our Competitive Edge: Competing through Manufacturing,   Hayes, R.H. & Wheelwright, S.C. (1984)  
New York: John Wiley & Sons.                                                                                                                         

          محل نشر                 ناشر                                                                                                                          
ها و امکانات  اصول، مهارت: نرتنتیوش اابزارهای کا). ١٣٨١. (وانی کوشا، ک

 . نشر کتابدار: هتران. جستجو در وب
  

  :يدآورنده سازمانیاستناد به کتاب با پد •
ک یـ دآورنـده اصـلی آـا       یی که پد  یها ر مورد کتاب  د

د نـام   یـ با باشند،   ميل  ین قب یا اد و از ا    یسازمان  
 :آا در ابتدای استناد آورده شود

   به عنوان پدیدآورنده کتابسازمان     نام                     عنوان کتاب                     محل نشر          ناشر                             
  

Institute of Financial Education. (1982). Managing personal funds. Chicago:  Midwestern. 
 

 . ١٣۶۴ :هتران. دارونامه. شرکت سهامی دارو پخش
 
 :فصلی از کتاب/استناد به جمموعه مقاالت •

ا فـصلی از    یـ ه اصول استناد به جمموعـه مقـاالت         یکل
ن تفـاوت کـه     یبا ا ،  کتاب مشابه استناد به کتاب است     

ا فـصل مـورد نظـر از کتـاب و نـام             یـ عنوان مقالـه    
ز ین) راستاریدر صورت داشنت و   (راستار جمموعه مقاالت    یو

 : فزوده شوندد به عناصر استنادی ایبا
  نام مولف اثر    سال انتشار     فصل /  نام مقاله                 نام ویراستار                              نام مجموعه مقاالت                        

  

Ramirez, L. (1996). Mexican Americans. In  P. A. Minarik (Eds.), Culture and nursing care: A pocket   
    guide (pp. 203-221). San Francisco: USCF Nursing Press.  

  

       شماره صفحه                محل نشر                ناشر                                      
 :سندهیاستناد به کتاب بدون نو •

سنده مشخـصی نباشـد،     یـ نو که کتـابی دارای    در صورتی 
 :گردد ب در ابتدای استناد درج میعنوان کتا

             عنوان کتاب         
  .1365شرکت جغرافیایی و کارتوگرافی ایران، : تهران. اطلس تشریح بدن انسان

  
 مولــف نباشــد امــا ي داراي کــه کتـاب ي در صــورت:نکتـه 

 استناد  يشگر در ابتدا  یرایشگر داشته باشد، نام و    یرایو
 .شود ميدرج 

 

 :اب ترمجه شدهاستناد به کت •
 يسنده مشخـص  یـ  نو ي که کتاب ترمجه شـده دارا      يدر صورت 

شـود و    ي کتـاب آورده مـ     يسنده اصل یباشد، ابتدا نام نو   
 :گردند ير درج می به صورت زير عناصر استنادیسا

      ناشر      محل نشر                      نام مترجمان کتاب        عنوان کتاب        نشر     سالینام مولف اصل
  

  .  مشهدیدانشگاه فردوس: ، مشهدیترجمه اسداله آزاد و رحمت اله فتاح.  اطالعاتیابیم بازیمفاه). 1378. (یراندالیپائو، م
 
 :)يیگزارشات ا( اجرا شده يقاتی استناد به طرح حتق . ٤

 ،يقـات یحتق يها طرح گزارشات وه استناد به  ی، درش يطورکل به
ب در اسـتناد ذکـر      یـ د به ترت  یار را ب  ی ز يعناصراطالعات

 :کرد
عنـوان طـرح    ).  طـرح  یيسال انتشار گـزارش ـا     . ( طرح ي، نام جمر  ينام خانوادگ 

 )در صورت موجود بودن( طرح، کد طرح يسازمان جمر: حمل اجنام طرح. يقاتیحتق
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، یقات وزارت جهاد سـازندگ یزش و تحقمعاونت  آمو  :  تهران .طرح تعیین مجالت هسته معاونت آموزش و تحقیقات        ). 1377(. محسنی، حمید 

01-1400000000-77 .  
 

 :ي دانشگاهيها نامه انیاستناد به پا .٥
 ي دانــشگاهيهــا نامــه انیــوه اســتناد بــه پایشــدر   

 :کرد ب در استناد درجیررا به ترتی زيدعناصر اطالعاتیبا
  . دانشگاه/مقطع تحصیلی، نام دانشکده. نامه عنوان پایان). سال خاتمه. (نامه انیه کننده پای، نام تهینام خانوادگ

  
بررسي بیولولژي میتوز بـرگ مركبـات و شناسـایي           ).١٣٧٧. (زاده، حممد رضا   ملک

دانشگاه شـهید   ،  ارشد نامه كارشناسي  پایان. خوزستان دمشنان طبیعي آن در استان    
 .ران اهواز

 
 Crow, G. K. (1988). Toward a theory of therapeutic syncretism: The Southeast Asian experience. Doctoral   

      dissertation, University of Utah.   

 
کی در فهرست یوه درج استناد به منابع الکرتونیش. ج
 :مآخذ

ط یژه در حمـ   یـ کی به و  ینکه منابع اطالعاتی الکرتون   یا
انـد،   زان بر روی ارتباطات علمی اثرگذاشته     یوب تا چه م   

. دیـ آ رسانی به مشار می    ی در حوزه اطالع   قات جار یموضوع حتق 
دهد کـه در     قات جاری نشان می   یهای حتق  افتهیبه طور کلی،    
در موجـود    منـابع اطالعـاتی      ،هـای علمـی    برخی از حـوزه   

 منابع چاپی بـرای دسرتسـی       ريای نظ  نرتنت به صورت گسرتده   یا
قـاتی مـورد اسـتفاده قـرار        یهـای علمـی و حتق      افتهیبه  
سرتسـی از راه دور، منحـصربفرد بـودن         سـهولت د  . ندريگ می

برخی از منابع اطالعاتی علمی و امکان جـستجوی کارآمـد           
های افزوده منابع اطالعاتی علمی در       اطالعات از مجله ارزش   

 که بر روی ارتباطات علمـی حمققـان اثـر           ،نرتنت هستند یا
 . گذاشته است

کی متام منت به عنوان بسرتی جهـانی        یجمالت علمی الکرتون  
گـاهی بـرای    یز بـه عنـوان پا     یی ارتباطات علمی و ن    برا

نرتنت مطرح  یط ا یانتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی در حم      
نک، خبـش قابـل تـوجهی از انتـشارات و           یهم ا .  باشند می
کی متام منت داوری    یدر جمالت الکرتون  " تنها" های علمی  افتهی

ه یـ  جملـه علمـی منا  ٨٧٠٠هم اکنون از  .گردند شده ظاهر می
 عنــوان را جمــالت  ٢٠٠ ، حــدود ISIگــاه  یده در پاشــ

دهند که تنها در     ل می یشکتکی متام منت داوری شده      یالکرتون
.  باشند نرتنت قابل دسرتس می   یق ا یکی و از طر   یقالب الکرتون 
وب ا دارای   ی درصد جمالت چاپی علمی دن     ٩۵بًا  یبه عالوه تقر  

ا حتـی   ت  مستقل هستند و امکان دسرتسی به مقاالت آـ          یسا
.  هـا قبـل از انتـشار بـه صـورت چـاپی وجـود دارد                ماه

 ١۴٠٠ش از   یدهد که  در حـال حاضـر، بـ          ها نشان می   بررسی
هـای   ت علمی باال در حوزه    یفیکی متام منت با ک    یجمله الکرتون 

کی علمی متام   یرشد و گسرتش جمالت الکرتون    . خمتلف وجود دارند  
ای در   شانهوان بـه عنـوان نـ      تـ   نرتنت را می  یط ا یمنت در حم  

های پژوهشی به منظور     افتهینه تکامل الگوهای انتشار   یزم
در . جذب مشارکت علمی مولفـان و حمققـان بـه مشـار آورد            



٩ 
 

ط وب  یک حمـ  یـ زیوتر و ف  ی کامپ ريهای علمی نظ   برخی از حوزه  
قـات  یهـای حتق   افتهی انتخاب  حمققان برای دسرتسی به        نياول

بـه  . شود سوب می جاری حتی قبل از انتشار در جمالت چاپی حم        
کـی  ینکه جمالت الکرتون  یًا شواهدی قوی مبتنی برا    ريعالوه، اخ 

علمی متام مـنت و جمـالت علمـی چـاپی اثرگـذاری اسـتنادی               
 . کسانی دارند، بدست آمده استی

ن موضوع مورد قبول مهگان است که استفاده        یبًا ا یتقر
قـات داشـته    یتواند نقش مهمی در اجنـام حتق       نرتنت می یاز ا 
ن موضـوع در مـورد حـوزه کـشاورزی و علـوم             یـ  و ا  باشد

اری یل بس ین رو، امروزه متا   یاز ا . ز صادق است  یوابسته ن 
از سوی حمققان بـرای مـورد اسـتناد قـرار دادن منـابع              

 امر باعث شده    نينرتنت وجود دارد و مه    یاطالعاتی علمی در ا   
ن یـ دی برای اسـتناد بـه ا      یاست تا الگوهای استنادی جد    

ن خبش با توجـه بـه اصـول         یدر ا . ن شود یوگونه منابع تد  
کلی مطرح شده درباره استناد به منابع اطالعاتی چـاپی،          

 بـر    مبـتين  نرتنيتید در استناد به منابع ا     یعناصری که با  
 .  در نظر گرفته شوند، آورده شده استAPAوه یش

 ري نظـ  نرتنيتیه اصول استناد به منابع ا     ی کل يبه طور کل  
د دو نکته مهم را     یتفاوت که با  ن  ی است با ا   يمنابع چاپ 

ز در هنگام درج استنادها در خبش فهرسـت مآخـذ آثـار             ین
 : مورد توجه قرار داديعلم
 يقـات ی مقاله، کتاب، گزارش حتق    نرتنيتی ا يآوردن نشان  •

 . استي ضرورنرتنيتی ايه در استنادهاريو غ
مقالـه، کتـاب، گـزارش      ) ا مـشاهده  ی (يخ دسرتس یتار •

د در هنگـام درج     یـ نرتنت را با  یه در ا  ري و غ  يقاتیحتق
 . ذکر کردنرتنيتیاستناد به منابع ا

  
 :)يبدون منونه چاپ (يکیاستناد به مقاالت جمالت الکرتون .١

د در هنگام استناد به مقاالت ی که بايعناصراستناد
ر یدر ز شوند، نرتنت  درجیق ایجمالت قابل دسرتس از طر

 ينشانشود  ي که مشاهده ميمهان طور. آورده شده است
خ مشاهده مقاله به عنوان عناصر ی مقاله و تارنرتنيتیا

وة استناد به ی مطرح هستند که در شيدی جدياستناد
نکه یل ایان، به دلین میدر ا.  وجود ندارنديمقاالت چاپ
شوند،  ي منتشر ميکی که تنها در قالب الکرتونياغلب جمالت

 يه براباشند، امکان درج مشاره صفح ي مشاره صفحه منيدارا
 . ن نوع از جمالت وجود نداردیا

 یخ دسترسی، تارینترنتی اینشان). شماره مجله(، شماره جلد نام مجله. عنوان مقاله). سال انتشار مقاله. (، نام مولفینام خانوادگ
  روز، ماه و سال

                       نام مولفان مقالهخ انتشار                     ی    عنوان مقاله            تار                        
  

            Rudner, L. M., Gellmann, J. S. & Miller-Whitehead, M. (2002). Who is reading on-line   
education journals? Why? And what are they reading? D-Lib Magazine, 9(12). Available: 
http://www.dlib.org/dlib/december02/rudner/12rudner.html/, accessed 18 December, 2002.    

  
   مقاله ینترنتی ای                        نشان                به مقاله    ی روز، ماه و سال  دسترس            

  

http://www.dlib.org/dlib/december02/rudner/12rudner.html/
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  ام مجلهن               
  )لهشماره مج(شماره جلد                                        

  

. ي فارسينرتنت با واسط جستجوی کاوش ايسه ابزارهایمقا). ١٣٨٢. (وانیکوشا، ک
 :ي دسرتسينشان)٣(١.  کتابداريکیجمله الکرتون

http://www.ketabdar.org/magazine/detailarticle.asp?number=25  ،١٣٨٣ اسفند ٣. 
 

 :ي منونه چاپي دارايکیاستناد به مقاالت جمالت الکرتون .٢
ت وب یت داشنت سای، به امهي از جمالت چاپياری بسامروزه

 به اطالعات توسط خماطبان يمستقل به منظور سهولت دسرتس
 ينک اغلب جمالت چاپین رو، هم ایاز ا. اند  بردهيخود پ
حنوه استناد به مقاالت . باشند يز میت نی وب سايدارا

  است که در بااليکینگونه جمالت، مشابه جمالت متام الکرتونیا
ن نکته قابل ذکر است که در یاما ا. به آن اشاره شد

 ي منونه چاپي که دارايکیاستناد به مقاالت جمالت الکرتون
را یز ذکر شود؛ زید مشاره صفحه مقاالت نیهستند، با

 خود ي نسخه چاپيکینگونه جمالت در واقع منونه الکرتونیا
 .دهند يرا در دسرتس قرار م

 ی نشان شماره صفحه مقاله،).شماره مجله(، شماره جلد نام مجله. عنوان مقاله). سال انتشار مقاله. (، نام مولفینام خانوادگ
  . روز، ماه و سالیخ دسترسی، تارینترنتیا

  
    نام مولفان مقاله                                        سال انتشار               عنوان مقاله                  

  

Vanden, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by 
psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5(4), 117-123.     

        Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 13 October, 2001.  
  

  ی دسترسینشان                              یخ دسترسی تار      نام مجله         شماره صفحه         
  

 :يکی الکرتونيها استناد به کتاب .٣
 يکی الکرتونيها ه قواعد استناد به کتابیبًا کلیقرت
 ري نظ،قبال  به آن اشاره شده است( است ي چاپيها  کتابرينظ

؛ اما )هرينشر، حمل نشر، ناشر و غخ یحنوه درج عنوان، تار
 به کتاب يخ دسرتسی و تارنرتنيتی ايان ذکر نشانین میدر ا

د در استناد به ی که بايعناصر.  استي ضروريکیالکرتون
ند، رينرتنت مورد توجه قرار گی در ايکی الکرتونيها کتاب
 :ر نشان داده شده استیدر ز

  
  ، ینترنتی اینشان. ناشر: محل نشر. عنوان کتاب). سال انتشارکتاب. (تارراسیو/ دآورنده کتابی، نام پدینام خانوادگ

   روز، ماه و سالیخ دسترسی   تار
  

      سال انتشار      نام مولف کتاب       عنوان کتاب                               محل نشر    ناشر              
Geissler, E. M.  (1998). Pocket guide to cultural assessment, MO: Mosby.  

            Available: http://jbr.org/articles.html/, accessed 1 February, 2001  
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