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نویسیهاي رفرنسشیوه

ونکوور
هاروارد
تورابیان
 شیکاگوA
 شیکاگوB
IPA)المللی روانشناسیانجمن بین(
هاي خاص مجامع، نشریات و مؤسسات علمی مختلفشیوه



ها یا انواع استنادشیوه

نمتازخارججاییدرارجاعموردسند:)شمارشی(متنیبرون.١
رفرنس.شودمیدرج)متنانتهايیافصلپایانصفحه،پایین(

ونکوورشیوهمانند.آیندمیمتندرعددينمادصورتبهها

لداخدررفرنسازکوتاهیمشخصات:)سال-نام(متنیدرون.٢
تاریخونویسندهنامشاملاغلبکهشودمیارائهمتندرپرانتز

.ايشیوهوهارواردشیوهمانند.استصفحهشمارهموارديو
)امریکاروانشناسانانجمن(.اي.پی



اجزاي یک رفرنس
مشخصات پدیدآورندگان
...)نویسنده، مترجم، ویرایشگر و ( 

مشخصات منبع اطالعاتی
...)عنوان مقاله، کتاب و ( 

مشخصات انتشار
)نام مجلهمحل نشر، ناشر، سال نشر، ( 



کینویسی رایج در حوزه پزشهاي رفرنسشیوه

 برون متنی(ونکوور(

 درون متنی(هاروارد(



ارجاع درون متنی در سیستم ونکوور
شونداست که در متن مقاله ذکر میترتیبیگذاري منابع بهشماره.

یردگها در داخل قالب، پرانتز یا باالي سطر صورت مینوشتن شماره:
 3-8(ذکر چند منبع متوالی(
 11، 3-8(ذکر چند منبع غیرمتوالی(

به عنوان قسمتی از جملهذکر نام نویسندگان:
 23]تا سه نویسنده        جونز، هال[
 23(بیش از سه نویسنده      جونز و همکاران(



ارجاع درون متنی در سیستم هاروارد
1988هال، : (ذکر نام نویسنده و سال چاپ در پرانتز(
نشان داد که) 1988(هال : ذکر نام نویسنده به عنوان بخشی از جمله...
 به ترتیب زمانی با گذاشتن عالمت ویرگول(ذکر چند منبع مشترك   (
ذکر دو منبع با نویسنده و سال انتشار مشابه
)1988bهال، (و ) 1988aهال، (
ویسنده آید، پس از آن فقط نام ندر اولین نوبت ذکر منبع، نام هر دو می: ذکر نام بیش از دو نویسنده

et alاول و کلمه 



قالب فهرست منابع
کتاب یا تک نگاشت:
اره  نام خانوادگی و ابتداي نام کوچک نویسندگان، عنوان کامل کتاب، شم

).بدر موارد ضروري ذکر صفحه کتا( ویرایش، محل نشر، ناشر، سال نشر
مقاله نشریه:
کامل  نام خانوادگی و ابتداي نام کوچک نویسندگان، عنوان کامل مقاله، عنوان

.نشریه، سال انتشار، شماره جلد، صفحه اول و آخر مقاله
بخشی از یک کتاب:
و نام خانوادگی و ابتداي نام کوچک نویسنده، عنوان بخش، نام خانوادگی

ل نشر،  ابتداي نام کوچک نویسندگان یا ویراستاران کتاب، عنوان کتاب، مح
.ناشر، سال نشر، اولین و آخرین صفحات

ناخته  ها استفاده کنید که یا در یک کتاب شدر صورتی از آن:هاکنفرانس
.  شده چاپ شده باشند و یا در یک ایندکس معروف، نمایه شده باشند



کتاب یا تک نگاشت
ونکوور:

Getzen TE. Health economics: fundamentals of founds. 4th ed. New
York: Wiley; 1977.

هاروارد:
Getzen,TE 1977, Health economics: fundamentals of founds, 4th ed,

Wiley, New York.



بخشی از یک کتاب
ونکوور:

Porter RJ. Antiepileptic drugs, In: Katzung BG,
editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed.
Oxford: Oxford, 1988.

هاروارد:
Porter, RJ 1988, “Antiepileptic drugs”, In: Katzung,

BG (ed.), Basic and clinical pharmacology, 6th

ed. Oxford, Oxford.

  .



مقاله
ونکوور:

 Russell FD, Coppell AL. Coffee drinking and cancer of the
pancreas. Biochem Pharmacol 1998 mar 1;55(5):697-701.

هاروارد:
 Russell, FD & Coppell AL 1998, “Coffee drinking and cancer of the

pancreas”, Biochem Pharmacol vol. 1, no.55(5):pp. 697-701.



رد رفرنس نویسی به سبک هاروا



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم ھاروارد
شار در زمان رفرنس دهی به کار یک نویسنده در متن خود، نام او و سال انت-1

:کار او نوشته می شود

:زمانی که بیش از یک نویسنده در متن بیان شده اند-2



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد
:نویسنده براي یک کار 4بیش از -3

داخلبایدجمله:شدهمنتشرمتنیکازهايقسمتکردنقولنقل-4
.گیردقرارقولنقلنشانه



:منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد

ممکن.باشدمشخصسایتنویسندهباید:هادادهپایگاه-۵
همچنین.باشدکمپانییاوسازمانشرکت،یکنویسنده،است

.داردوجودوبصفحهانتهايدرانتشارتاریخ



:رفرنس دھی کتاب بھ سبک ھاروارد

نویسنده، حرف اول نام،سال، عنوان کتاب، ویرایش، مکان : کتاب 
انتشار، ناشر

 ومطالعهسازمان:تهران.ویرایشراهنماي،1379.غالمحسینزاده،غالمحسین
.)سمت(هادانشگاهانسانیعلومکتبتدوین

 Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and
Guide to Improving your Understanding of Written French.
Chicago: McGraw-Hill.



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد
فقط نام خانوادگی نویسنده اول و حرف اول نام : نویسنده 4کتابهایی با بیش از 

et alو به دنبال آن  .آورد می شود

 .درمانوتشخیص:ایمنینقصبیماریهاي،1365.دیگرانوابوالحسنفرهودي،
.علمی:تهران،2ویرایش

 Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton,
NJ: Princeton University Press.



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

نام،اول،حرفنویسنده:شدهویرایشکتابهاي ed کتابعنوانسال،،
.ناشرانتشار،مکانویرایش،

 .مرکز نشر دانشگاهی: تهران.درباره ویرایش. ، ویرایشگر1365. پورجوادي، نصراله

وجودسالیکدرنویسندهتوسطکارچنداگر:نویسندهیکمتعددکارهاي
خاطربه.شوندممیزتاریخازکوچکتربعدحرفکردناضافهبابایدآنهادارد،

.کنیداستنادشکلهمینبهنیزمتندرکهباشیدداشته
:انتشارمکانکتاب،عنوان،)کوچکحروفسال(نام،اولحرفنویسنده،

ناشر



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

ترجمه.کتابعنوان.سالنویسنده،:اندشدهترجمهکهکتابهایی
ناشر:انتشارمکان.)مترجمنام(توسط)زباناز(شده

 ارشادوفرهنگوزارت:]تهران[دوائیپرویزترجمه.سناریونویسیفن،1365.یوجینویل،
سینماییروابطوتحقیقاتکلادارهاسالمی،



:رفرنس دهی کتاب به سبک هاروارد

 Hemingway, E., 2003. Better Reading French: a Reader and
Guide to Improving your Understanding of Written French
[online]. Chicago: McGraw-Hill. Available from:
http://www.netlibrary.com [Accessed 25 August 2004].

قابل.ناشر:انتشارمکان.کتابعنوان.سال.نویسنده:الکترونیکیکتابهاي
Available(استدسترسی through(الکترونیکی،آدرسکتابرفرنسWeb



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

کاملعنوان.مقالهعنوان.نام،سالاولنویسنده،حرف-1
.صفحهشمارهجلد،شماره.ژورنال

 Nicolle, L.,1990. Data protection: laying down the law. Management
Computing, vol. 13, no. 12, pp. 48-49, 52.

 .88.زیتون."ایرانکشاورزيتوسعهبهخدمتدرکتابخانهنقش"1368.نسریندختخراسانی،عماد
.19،49-1368:18فروردین



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد
:هادادهپایگاهازدسترسقابلژورنالهايمقاله

جلد،شمارهژورنال،کاملعنوان.مقالهعنوان.سالنام،اولحرفنویسنده،
(استدسترسیقابل.صفحهشماره Available through پایگاهاسم:)

.داده

 Baldwin, C.M., et al., 2004. Complementary and Alternative
Medicine: a Concept Map. BMC Complementary and Alternative
Medicine [online] vol. 2, no. 4 (13 February 2004). Available from:
http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472-6882-4-2.pdf
[Accessed 5 May 2004].



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد

:روزنامههايمقاله
عنوان.ستونسرصفحهیامقالهعنوان.سالنام،اولحرفنویسنده،

.ستونبندوصفحهشمارهوماهوروز.روزنامهکامل

 .شهریور17کیهان،"کنیم؟مقابلهیرقانبیماريباچگونه"1361.محمدرضازالی،



:رفرنس دهی مقاله به سبک هاروارد
:آنالینروزنامههايمقاله

(قابل دسترس در. نام روزنامه.عنوان صفحه. نویسنده، سال Available through اسم ):
پایگاه داده 

 Borger, J., 2005. Mayor Issues SOS as Chaos Tightens its Grip.
Guardian [online] 2 September. Available from:
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
[Accessed 2 September 2005]



: انواع دیگر مستندات
کلیعنوان.،سال)شرکت(گروهنویسنده:ساالنههايگزارش

.ناشر:انتشارمکان.ساالنهگزارش

کاملعنوان.سالسازمان،یانویسنده،ویرایشگر:کنفرانسگزارش
.ناشر:انتشارمکانتاریخ،موقعیت،.کنفرانسگزارش

 Silver, K.,1989. Electronic Mail the New Way to Communicate. In: D.I.
Raitt, ed. 9th International Information Meeting, London 3-5 December
1988. Oxford: Learned Information, pp. 323-330.



:انواع دیگر مستندات
اسم  . سطح.عنوان پایان نامه. نویسنده، سال انتشار: پایان نامه 

رسمی دانشگاه

 نامهپایان."سرگذشتنامهمقاالتاستناديتحلیل"،1366.آذرشهرموسوي،
.تهراندانشگاهتربیتی،علومدانشکدهرسانی،اطالعوکتابداريارشدکارشناسی

 Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set
Partitioning Problem. Ph.D. thesis, Illinois Institute of
Technology.



:انواع دیگر مستندات

یاویدئوفیلم، DVD کاملعنوان: DVD .انتشارسال.فیلمیا
.فیلمسازنده:مبداکشور.کارگردان

قابل.کارعنوان.تصویرتهیهسالنویسنده،:الکترونیکیتصاویر
(دردسترسی Available through دادهپایگاهآدرس:)



رفرنس نویسی به سبک ونکور



:تاریخچه 
ونکووردرپزشکیمجالتسردبیرانازکوچکیگروه1978سالدرباراولین

پزشکیمجالتدرشدهارائهمقاالتنگارشراهنمايتهیهبرايکلمبیابریتیش
اینحاصل.شدشناختهونکوورگروهنامبهگروهاین.شدندجمعهمگرد

توسطمنابعفهرستنگارشراهنمايبرمشتمل1979سالدرگردهمایی
المللیبینکمیته,گروهاینتوسعهبا.شدارائهآمریکاپزشکیملیکتابخانه

"ازمتعدديویرایشهايکمیتهاین.گرفتشکلپزشکیمجالتسردبیران
پزشکیزیستمجالتبهشدهارائههاينوشتهجهتهماهنگویکدستقوانین
واصلیویرایشوشدنظرتجدید1997سالدرکاملبطورکهکردچاپوتهیه"

.رسیداتمامبه2001سالدرآننهایی
.کنندمیپیرويقوانیناینازپزشکیعلومحوزهنشریه500ازبیشاکنونهم



رفرنس دادن
)Referencing (:

1. MOORE Z, PRICE P.
NURSES' ATTITUDES,
BEHAVIOURS AND
PERCEIVED BARRIERS
TOWARDS PRESSURE
ULCER PREVENTION. J
CLIN NURS. 2004 NOV;
13(8):942-51.

2. POTTER P, PERRY AG.
FUNDAMENTALS OF
NURSING .5TH. SIDNEY,
ELSEVIER. 2005:1450–
1454.

اريفشزخمازپیشگیرياینکهبدلیل
طرفیازوبودهعاملیچندمشکلیک

راگوداردرفتاربرزیاديتاثیرنگرش
وعیموضبهنسبتمنفینگرشفردیک

تظاراننبایدبنابراینباشدداشتهخاص
ومثبتهايرفتاراوباشیمداشته

بیماران.)1(دهدبروزخودازحمایتی
ویبالینشرایطبدلیلویژههايبخش

تالابنظرازبیشتريمعرضدرجسمانی
.)2(باشندمیفشاريزخمبه

):Citation(استناد کردن 



:اصول مربوط به شیوه ونکوور
منبعآنبهخواهیدمیمجددامتندرهربارکهدهید،میاختصاصعددي،منبعهربهکهوقتی

.نماییددرجراعددهمانبایدکنید،استناد

.گیرندمیقرارپرانتزداخلوجملههرآخردرکاماونقطهازبعداعداداینکلی،قاعدهیکعنوانبه

کنید،استناد)استهمسرپشتومتوالیآنها،هايشمارهکه(منبعچندبهمتنازبخشیدروقتی
)3-8(:مثل.کنیداستفادهعددآخرینوعدداولینتوالیبراي)-(فاصلهخطاز

استنادخواهیدمی)نیستسرهمپشتآنهاهايشمارهکه(منبعچندبهمتن،ازبخشیدروقتی
8،7،6،2(:مثل.دهیدقرارفاصلهبدونوویرگولعالمتیکبعدي،شمارهباشمارههربینکنید،

(



:رفرنس دهی کتاب به سبک  ونکوور
:کتاب

ناماولحروفیاحرف)فاصله(نویسندهخانوادگینام
):(نشرمحل)نقطه(ویرایششماره)نقطه(کتابنام)نقطه(کوچک

(ناشر ; )نقطه(انتشارسال)

RINGSVEN MK, BOND D. GERONTOLOGY AND LEADERSHIP SKILLS
FOR NURSES. 2ND ED. ALBANY (NY): DELMAR PUBLISHERS; 1996.

1371مشهد،پزشکیعلومدانشگاه:مشهد.روانیبهداشتاصول.ابوالقاسمحسینی،



:رفرنس دهی کتاب به سبک  ونکوور

رااولنفرششنامابتداباشد،نفرششازبیشافراداسامیاگر
عبارتفاصله،یکوویرگولیکدرجازپسوکردهتایپ ‘ET

AL” .نماییددرجفاصلهیکونقطهیکسپسکنیدتایپرا



:رفرنس دهی کتاب به سبک ونکوور
:اثریکترجمه

.صرافیمهديعظیمی،کورشترجمه.النگمنپزشکیشناسیرویان.جانالنگمن،
.1379روشن،اندیشه:تهران



:رفرنس دهی مقاالت به سبک  ونکوور
:مقاله

نام)نقطه(مقالهعنوان)تقطه(کوچکناماولحرف)فاصله(نویسندهخانوادگینام
(ماه)فاصله(انتشارسال)فاصله(مجله ; صفحاتشماره):شماره(انتشاردورهیاجلد)

VEGA KJ, PINA I, KREVSKY B. HEART TRANSPLANTATION IS
ASSOCIATED WITH AN INCREASED RISK FOR
PANCREATOBILIARY DISEASE. ANN INTERN MED 1996 JUN1;124
(11): 980-3



:رفرنس دهی مقاالت به سبک  ونکوور
رااولنفرششنامابتداباشد،نفرششازبیشافراداسامیاگر

عبارتفاصله،یکوویرگولیکدرجازپسوکردهتایپ ‘ET
AL” .نماییددرجفاصلهیکونقطهیکسپسکنیدتایپرا

PARKIN DM, CLAYTON D, BLACK RJ, MASUYER E,
FRIEDL HP, IVANOV E, ET AL. CHILDHOOD
IEUKAEMIA IN EUROPE AFTER CHERNOBY1: 5
YEAR FOLLOW-UP. BR JCANCER 1996;73:1006-12



:رفرنس دهی پایان نامه به سبک ونکوور 

.جعفرمحمدپور،گلعلی " .جنیندربرونشیالاولقوسمشتقاتطبیعیغیروطبیعیتکاملسیر "
.1374مشهد،پزشکیعلومدانشگاهپزشکیدانشکدهتخصصی،دکتراينامهپایان

KAPLAN SJ. POST-HOSPITAL HOME HEALTH CARE: THE
ELDERLY'S ACCESS AND UTILIZATION [ DISSERTATION]. ST. LOUIS
(MO): WASHINGTON UNIV; 1995



:منابع الکترونیکی
نویسنده . )مدرك(صفحهعنوان : سایتوبعنوان : عبارتدرج AVAILABLE
AT:” : اینترنتینشانیسپس : صفحهمشاهدهتاریخ '

KILMARTIN M. WOMEN IN GP: A STRATEGY FOR
WOMEN GPS. 2003. RACGP ONLINE. AVAILABLE
AT: URL:HTTP://WWW.RACGP.ORG.AU/. ACCESSED
JUL 30, 2003.



:منابع الکترونیکی
:اگر صفحه اینترنتی نویسنده ندارد،  ابتدا عنوان مطلب را درج کنید

HIGH BLOOD PRESSURE IN PREGNANCY. 2001.
AVAILABLE AT:
HTTP://WWW.NHLBI.NIH.GOV/HEALTH/PUBLIC/HE
ART/HBP/HBP_PREG.HTM ACCESSED OCT 21, 2002



:منابع الکترونیکی
:الکترونیکیمجلهیکمقاله

برايکهاستموارديمشابهالکترونیکیمجلهمقالهمشخصاتدرج
درجتفاوت،تنها.بریدمیکاربهانگلیسیمقالهمشخصاتدرج

SERIAL]عبارت ONLINE] معنايبه “ الکترونیکینشریه ” و
ماننداطالعاتیپایگاهنامذکر PROQUEST; ELSEVIER;

SCIENCEDIRECT; BLACKWELL SYNERGY و
.استآننظایر

ROCKWOOD K, GRAHAM JE, FAY S. GOAL SETTING AND ATTAINMENT IN
ALZHEIMER'S DISEASE PATIENTS TREATED WITH DONEPEZIL. J NEUROL
NEUROSURG PSYCHIATRY [SERIAL ONLINE] 2002; 73(5):500-507. AVAILABLE
FROM: PROQUEST , ACCESSED DEC 19, 2003.



:منابع الکترونیکی
: کتاب  الکترونیکی

اسـت ،  CDاگر از متن کتابی استفاده می کنید که بـه شـکل   
:مانند مثالهاي زیر عمل کنید
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