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 نویسنده )فاصله ( حرف اول نام کوچک )نقطه( عنوان مقال
ی

 ه )نقطه( نام مجلهنام خانوادگ
 . تشماره صفحا :  (نتشار )شماره);( جلد یا دوره ی ا(سال انتشار نقطه)

1. Chaudhary S, Chaudhary NI, Ghewade B, Mahajan G. The 
Immediate Effects of Breathing Exercises with Acapella and Incentive 
Spirometer on Preventing Early Pulmonary Complications Following 

Cabg.-A Comparitive Study. International journal of current research and 
review. 2020;12(17):51-8. 

 

ل بيماري آسم و ارتقاي  .2 ي هوازي و تنفشي در کنتر
ي تمرينات ورزش 

اعظم ز. اثربخش 
ي زنا-سالمت جسمي 

سم. آموزش بهداشت و ارتقاي سالمت ايران. ن مبتال به آروان 
1399;6(2 :)179-88. 

 

و طبق   (.1میشود) داده ارجاع منبع وور، منابع داخل پرانتز بهبه دلیل انتخاب استایل ونک الزم به ذکر است در این روش

biتنظیمات  bl i ography  ونکور در اند نوت نحوه چیدمان نام نویسندگان ، عنوان، نام مجله و سال و...  خودکار استایل

موارد ه بنابع الکترونیکی مع کتاب و پایان نامه و خواهد بود. جهت توضیحات اضافی در خصوص سایر منابمذکور طبق استایل 

  :اشاره می گرددزیر 

 

 کتاب انگلیسی: 
 نام خانوادگی نویسنده)فاصله(حرف یا حروف اول نام کوچک)نقطه(نام کتاب)نقطه(شماره ویرایش)نقطه(محل نشر):(ناش)؛(سال انتشار)نقطه(

 :مثال

Ri ngsven MK, Bond D. Geront ol ogy and l eadershi p ski l l s  f or  nurses . Cengage Learni ng;  1997 
  

.محل ب کتاان .عنون مازسام نا  :ستن امازیک ساه آن که نویسندب کتا.ممکن است به جای نویسنده،ویراستاریاسازمانی مسئول تهیه اثر باشد

 :ر.مثالنتشال اسا؛ :ناشرر نتشاا

 

Department  of  Agri cul t ure, Food and Rural  Devel opment . Pedi gree sheep breed i mprovement  

program: perf ormance resul t s  f or  l amb’s summer  2000. Cavan (I rel and): Department  of  

Agri cul t ure, Food and Rural  Devel opment ;  2000 

 

مواردی که در  ارش می شود . درنگ، نام سازمان اسم اشخاص قبل از،چنانچه هم شخص و هم یک سازمان به عنوان نویسنده مطرح باشند

 مقاله نام هیچ نویسنده یا سازمانی ذکر نشده در ابتدا عنوان مقاله و سپس مشخصات مجله آورده می شود
   

 : رستاایروبا یک یا چند ب کتا

Edi.دشو اجد ییگرد از کاما با یک هر(  لکپیتا) کوچک منا اول فحر  –  گیادخانوم :ناران ستاایروهمه ای بر t ors . محل ب کتاان عنو.

 . رنتشال اسا؛ :ناشرر نتشاا

 ویراستار/گردآورنده به عنوان نویسنده

Norman I J , Redf ern SJ , edi t ors . Ment al  heal t h care f or  el derl y peopl e. New York: 

Churchi l l  Li vi ngst one; 1996 



 

 

 :ده استمشخصات بخشی یا فصلی ازکتابی که بوسیله یک یا چند نویسنده نوشته ش

I))نام خانوادگی نویسنده فصل)فاصله(حرف اول نام کوچک)نقطه(نام فصل)نقطه( n(:) نام خانوادگی نویسنده یا ویراستار کتاب)فاصله(حرف

 (نقطه(شماره ویرایش)نقطه(محل نشر):(ناشر)؛(سال انتشار)نقطه(صفحه اول)خط تیره(صفحه آخر)نقطهاول نام کوچک)نقطه(نام کتاب)

Mel t zer  PS, Kal l i oni emi  A, Trent  J M. Chromosome al t erat i ons  i n human sol i d t umors . 

I n:  Vogel st ei n B, Ki nzl er  KW, edi t ors . The genet i c basi s of  human cancer . New York: 

McGrawHi l l ;  2002. p. 93-113. 

 

 :ترجمه یک کتاب به عنوان رفرنس

محل نشر و ناشر و سال آن آورده می ، نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمین، ترجمه ،م کتابنا، نام خانوادگی و اسم کوچک نویسنده اصلی

 .شود

 نشرو ۱۳۷۹یشه .ندان: افی. تهراصری مهد، عظیمیرش شناسی پزشکی النگمن. ترجمه کون یان. روجا، النگمن  

 تابک چنانچه.  آوریم می تألیف ندارد فقط مترجم رادر صورتی که مولف آن بیشتر از یک نفر باشد تفاوت چندانی با رفرنس دهی کتاب 

 .شود می آورده کتاب اسم از پس ویرایش شماره نباشد نخست ویرایش

 

 :پایان نامه ها
پس عنوان در گیومه و سپس کلمه پایان نامه عمومی یا تخصصی و سپس دانشکده و دانشگاه س، نام خانوادگی و نام دانشجوی پایان نامه

 . آن آورده می شودمربوطه و سال 

پایان نامه دکترای تخصصی،دانشگاه پزشکی ”سیرتکامل طبیعی وغیرطبیعی مشتقات قوس اول برونشیال درجنین.”لی پور،محمد جعفر.ع

 ۱۳۷۴٫دانشگاه علوم پزشکی مشهد،

 

 :منابع الکترونیکی

Sufعبارت از :نرم افزار tware؛صفحات وب ؛مجالت الکترونیکی El ect roni c Bookیگاه های اطالعاتی؛و پا. 

Avai رتعبادرج سایت: ان وب عنورک(:صفحه)مدان عنوه.نویسند l abl e: سپس نشانی at  ’صفحهه یخ مشاهدرینترنتی:تاا ”:

Ki l mart i nM. Women i n GP: a st rat egy f or  women GPs . 2003. RACGP Onl i ne. Avai l abl e at : 

URL:ht t p://www.racgp.org.au/. Accessed J ul  30, 2003. 
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