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 دنيا در بسياري علمي مجالت دارد. وجود علمي مختلف منابع به استناد براي مختلفي هاي روش

 زيادي مجالت بين اين در اما كنند. مي استفاده نويسي مرجع براي خود خاص هاي شيوه از كه دارند وجود

 چاپ براي ها آن از و كرده توصيه خود نويسندگان به را شده شناخته و معتبر هاي شيوه كه دارند وجود نيز

 Psychological (American APA    نويسي مرجع شيوه برند. مي بهره خود نشريات در مقاله

Association)، علوم ساير در آن از بعضا كه است پزشكي و اجتماعي علوم بين در شيوه ترين پركاربرد 

  است. دست در آن ششم ويرايش اكنون هم كه شود مي استفاده نيز

به زبان فارسي گرد آوري  ارجاع دهيباشد كه با هدف  مي APAاثر حاضر ترجمه ويرايش ششم 

بخش تني (ارجاع درون متني) و در در بخش اول ارجاعات درون م شده است. ارجاع داراي دو بخش است:

دوم، ليست كاملي از مشخصات تمام متن منابعي كه مورد استفاده قرار گرفته است در پايان اثر 

   آيد(فهرست منابع). مي

موارد تغيير داده  در شيوه نامه تغيير ايجاد شده كه در متندر موارد اندكي الزم به ذكر است كه 

بدون شك اثر حاضر بدون ايراد نيست لذا از تمامي همكاران و دانشجويان گرامي . شده، مشخص شده است

  ارسال فرماييد. leili.seifi@birjand.ac.ir اينجانب رايانامه كاستي هاي آن را بهخواهشمند است 

كه  1393و  1391از دانشجويان تحصيالت تكميلي علم اطالعات و دانش شناسي ورودي  در پايان 

  اند سپاسگزاري مي نمايم. تنظيم اين اثر مشاركت داشتهدر تهيه و 

  ليلي  سيفي
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كه به است  تغيير داده شده و نيازهاي گروه هاي آموزشي در شيوه نامه حاضر مواردي بر اساس اقتضائات زبان فارسي نكته :

  :شرح ذيل مي باشد

فهرست منابع نام كامل در  و سال و نويسنده نام خانوادگيفقط در ارجاع درون متني ، براي منابع فارسي زبان •

 و بعد از نام كامل نبايد نقطه گذاشته شود. مي آيدنويسنده بعد از نام خانوادگي 

منابع انگليسي به دو صورت امكان پذير مي باشد: يا نام نويسنده به زبان فارسي نوشته و پانويس  متني درون ارجاع •

  .انجام گيرددر متن به همان زبان  يانگليس نامانگليسي داده شود و يا ارجاع 

» و همكاران«كلمه فارسي ذكر در ارجاع درون متني به باشند نفر 2 از بيش اثر اول نويسنده همكاران كه مواردي در •

 .نيست آنها از يك هر اسم ذكر به ينياز واكتفا شود  ».et al«و كلمه انگليسي 

رياضي از چپ به راست ننويسيد. چون خط فارسي از راست به چپ را به صورت فارسي صفحه آغاز و پايان مقاله  •

)، شماره صفحه پايان مقاله را -است، در اينجا نيز ابتدا صفحه شروع مقاله را بياوريد، و پس از عالمت خط فاصله (

 .بياوريد

 ���ب

  با يك نويسنده كتاب

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  متن در

(نام خانوادگي نويسنده، 

  سال)

   .. محل انتشار: ناشرعنوان كتاب(سال). نام  نام خانوادگي،

: . تهرانكاربرد كامپيوتر در مديريت و حسابداري). 1383(سينكشتكار ملكي، ح  )1383 ارملكي،ك(كشت  فارسي

  ها (سمت).دانشگاهسازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 

 .Mayer, 2010(  Mayer, D. (2010). Essential evidence-based medicine (2nd ed.)(  يانگليس

Cambridge: Cambridge University Press.  

  دو نويسنده با كتاب

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

نويسنده نام خانوادگي 

خانوادگي  اول و نام

  سال ) نويسنده دوم ،

  . محل انتشار: ناشر.كتاب عنوان(سال). و نويسنده دوم، نام  ،نام نويسنده اول،

فر، (فتحيان و مهدوي  فارسي

1383(  

: . تهرانپيش به سوي جامعه اطالعاتي). 1383ميد(فر، ح ، و مهدويحمدفتحيان، م

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران.

 & Cateora(  يانگليس

Graham, 2007(  

Cateora, P. R., & Graham, J. L. (2007). International marketing 

(13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.  
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  با سه تا پنج نويسنده كتاب

  

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

نويسنده اول و  دگينام خانوا(

  )همكاران، سال

  شود.  براي بيشتر از دو نويسنده نام آخرين نويسنده با و جدا مي

محل نشر: . عنوان(سال). ،و نويسنده آخر، نام   نام ،نام، نويسنده دوم    نويسنده اول،

  ناشر.

 ،ديانيو لي، ع ،مقدم تفضلي ،ليع ،زاده ابراهيم،هديم ،سرمدي  )1388، (سرمدي و همكاران  فارسي

  تهران: كوير. .آموزش ملي گستره .)1388(حمدحسينم

 .Glasgow et al., 2006(  Watson, R., McKenna, H., Cowman, S., & Keady, K. (Eds.)(  انگليس

(2008). Nursing research: Designs and methods. Edinburgh, 

Scotland: Churchill Livingstone Elsevier.   
 

  

  با شش و هفت نويسنده كتاب

نويسنده اول استناد  نام خانوادگي تنهادر استناد درون متني اگر تعداد نويسندگان شش يا هفت نفر باشد، 

  .مي شود

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

دگي نويسنده نام خانوا(

  )اول و همكاران، سال

  محل نشر: ناشر..عنوان(سال). ده دوم نام،و نويسنده آخر، نام، نويسننامده اول، نويسن

، (رضايي و همكاران  فارسي

1381( 

، و عيد، احمدوند، سحمد، عسكري، مريا، محمدي، ثلي، قاسمي، عحمدرضايي، ا

  .. تهران: آگهجهاني شدن و اطالعات). 1381( وادشكري، ج

 ,.Mikosch et al)  انگليسي

2010) 

Mikosch, P., Hadrawa, T., Laubreiter, K., Brandl, J., Pilz, J., 

Stettner, H., & Grimm, G. (2010). Effectiveness of respiratory-

sinus-arrhythmia biofeedback on state-anxiety in patients 

undergoing coronary angiography. Edinburgh, Scotland: 

Churchill Livingstone Elsevier. 
  

   با هشت نويسنده و بيشتر كتاب

يا بيشتر باشد، نام شش نويسنده اول و به دنبال آن سه نقطه (...) و  نفر زماني كه تعداد نويسندگان هشت

 شود. بعد از آن نام نويسنده آخر ذكر مي
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ن
زبا

  

  منابعدر فهرست   در متن

سنده نام خانوادگي نوي(

  سال )اول و همكاران، 

دگي نويسنده نام خانوا ،نام، و نويسنده سوم، نام ،نام، نويسنده دوم ،نويسنده اول

... نام  ،نام انوادگي نويسنده ششم،نام خ نام خانوادگي نويسنده پنجم، نام،، نام چهارم،

  محل نشر.ناشر: . عنوان (سال).نامخر، خانوادگي نويسنده آ

همكاران نژاد و (صالح  فارسي

،1393(  

، احمدزاده، اطمه، پردل، فيما، فروتني، سارا، رجبي، سكرماهرا، محمدي، نژاد، ز صالح

  .: دانشگاه بيرجند. بيرجنددستنامه ارجاع نويسي). 1393(روين، ... قهرمانيان، پشميلن

 ,.Barrett et al)  انگليسي

2012) 

Vissing, K., Brink, M., Lonbro, S., Sorensen, H., Overgaard, K., 

Danborg, K., ... Aagaard, P. (2008). Muscle adaptations to 

plyometric vs. resistance training in untrained young men. 

Edinburgh, Scotland: Churchill Livingstone Elsevier. 
 

  ر كتابد سازمان به عنوان نويسنده

ممكن است گروهي به عنوان نويسنده اثري را ايجاد كرده باشند مانند شركتها و سازمانها در اين صورت 

. به عنوان مثال ستناددهي استفاده شودممكن است نام اين سازمانها به صورت كامل و يا مخفف شده در ا

WHO  سازمان بهداشت جهاني است و به جاي آن به كار مي رود.مخفف 

ن
زبا

  

  در متن

  

  در فهرست منابع

  محل نشر: ناشر. .عنوان (سال). سازماننام   نام تنالگان ،سال )(

هاي (شوراي كتابخانه  فارسي

  )1381،عمومي

 .هاي عموميرهنمودها و استانداردهاي كتابخانه). 1381( عموميهاي شوراي كتابخانه

  تهران: دبيزش.

 Ministry of Health (2007). Looking at long-term residential care (Health, 2007)  انگليسي

in a rest home or hospital: What you need to know. 

Wellington, New Zealand: Ministry.  

  در كتاب ويراستار به جاي نويسنده

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 ستار،ا(نام خانوادگي وير

  سال)

محل نشر:  .عنوان كتاب). (سال انتشار). نام خانوادگي ويراستار، نام  (ويراستار

  .ناشر

: . تهرانپيش به سوي جامعه اطالعاتي). 1383(ويراستار). (فتحيان، محمد   )1383،(فتحيان  فارسي

  فرهنگي هنري ديباگران.مؤسسه 

 ,Bell & Trueman)  انگليسي

2008)  
 Bell, L., & Trueman, R. B. (Eds.). (2008). Virtual worlds, 

real libraries: Librarians and educators in second Life and 

other multi-user virtual environments. Medford, NJ: 

Information Today. 
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   مشترك باشندكتاب نگامي كه نويسنده و ناشر ه

  .شود) ذكرميAuthorدر صورتي كه نويسنده و ناشر يكي باشد در جاي مربوط به اسم ناشر كلمه نويسنده (

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 (نام خانوادگي نويسنده،

  سال)

  .. محل نشر:نويسندهعنوان كتاب(سال انتشار). نويسنده، نامنام خانوادگي 

  .نويسنده تهران: .تكنولوژي برق (بي تا).لهه حسينيان،ا  بي تا) (حسينيان،  فارسي

 MidCentral District)  انگليسي

Health Board, 2008)  
MidCentral District Health Board. (2008). District annual 

plan 2008/09. Palmerstone North, New Zealand: Author. 

  فصلي از يك كتاباستناد به 

گيرد در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگي نويسنده آن فصل  مورد استفاده قرار مي زماني كه فصلي از كتاب

  شود. عنوان كتاب آورده مي از پس (گردآورنده كتاب)آيد. نام و نام خانوادگي ويراستار و بعد نام وي مي

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

(نام خانوادگي نويسنده 

  )سال فصل ،

نام نويسنده در  .عنوان فصل (سال).ي نويسنده فصل،  نام نام خانوادگ

  .ناشر محل نشر: )(شماره صفحه.عنوان كتاب (ويراستار)،

ص. ( خدمات فنيآرايي. در پوري سلطاني (ويراستار)، ). برگه1378(وزيري،فرهاد  )1378 (وزيري،  فارسي

  ايران.: كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ). تهران278-211

 &Dear)  انگليسي

Underwood, 2007)  
Dear, J., & Underwood, M. (2007). What is the role of 

exercise in the prevention of back pain? In D. MacAuley & 

T. Best (Eds.) Evidence-based sports medicine (pp. 257-

280). Malden, MA: Blackwell. 

  رجمه شدهت كتاب
ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 نشر اثر اصلي( ناشر. (نام مترجم،نام خانوادگي مترجم). محل نشر: .عنوان (سال). نويسنده،  سال) (نويسنده،

  تاريخ)

. ): انرژي و تغذيـه 1فيزيولوژي ورزشي (). 1384آردل، دانيال، كچ، فابريانا، و كچ، ولرد. ( مك  )1384اردل، كچ و كچ،(مك  فارسي

هـا  ). تهـران: سـازمان مطالعـه و تـدوين علـوم انسـاني دانشـگاه       اصغر خالدان، مترجم(

  )2008(نشر اثر اصلي ».سمت«

 .Castro, F. (2008). My life. (A. Hurley, Trans.). London: Penguin (Castro, 2008)  انگليسي

(Original work published 2006). 
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  چندجلدي اثر

تاليف مي شوند كه استناد به آنها به  دو يا چند جلد در هايي است كه منظور از منابع چند جلدي، نوشته

  صورت زير است.

 

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 سال، ،(نام خانوادگي

  ج شماره جلد)

  .ناشر (ج.شماره جلد).محل نشر:عنوان (سال).نام خانوادگي، نام

  .. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي)2-1(ج. تاريخ تمدن. )1389ضا. (رتقوي،  )2،ج1389(نقوي،  فارسي

 ,Koch, 1959)  انگليسي

v1. 6)  
Koch, S. (1959). Psychology: A study of science (Vols.1-6). New York , 

NY: McGraw-Hill  

  

   الكترونيكي كتاب

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

  بازيابي شده از. عنوان. (سال) نام ،نام خانوادگي نويسنده  (نويسنده، سال )

 URLدرس آ 

  بازيابي شده از. مديريت دانش). 1378(ليصالحي، ع )1378، (صالحي  فارسي

 http://www.nlai.ir  
 Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer (Shotton,1989)  انگليسي

dependency. Retrieved from 

http://www.ebookstore.tandf.co.uk/html/index.asp  
  

  و تحقيقاتي گزارش هاي فني

  همانند كتاب ارجاع داده مي شود.گزارش هاي تحقيقاتي و فني براي ارجاع دهي 

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 (شماره گزارش تحقيقاتي).عنوان گزارش/ طرح). 1393نام خانوادگي، نام(  )1393خانوادگي، نام (

كيفيت زندگي كاري و فرسودگي شغلي كتابداران كتابخانه هاي ). 1393رضايي، محسن(  )1393 ،سيفي(  فارسي

 (شماره گزارش تحقيقاتي).عمومي

  Ebert, S. A., & Davey, C. M. (2013). The contribution of microfinance (Ebert & Davey, 2013)   انگليسي
  institutions to poverty reduction in Tanzania (Research Report No.63).  
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  چاپي مدخل در فرهنگ لغت

ن
زبا

  

  منابع در فهرست  در متن

(نام خانوادگي 

  مولف، سال)

  نام خانوادگي، نام (سال). نام مدخل. در عنوان فرهنگ لغت (شماره ويرايش). محل نشر: ناشر.

  : دانشگاه تهران.تهران. در لغت نامه دهخدا (ويرايش دهم). آرزو). 1370دهخدا، علي اكبر (  )1370(دهخدا،  فارسي

 Weller, B. F. (2009). Cancer. In Bailliere’s nurses dictionary: For nurses and (Weller,2009)  انگليسي

health care workers (25th ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier.  
  

  آنالين مدخل در فرهنگ لغت

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

  (سال). در عنوان فرهنگ (شماره ويرايش). بازيابي شده از نام مدخل.  سال)، مدخل(نام 

URL 

مجموعه سازي، (  فارسي

1394(  

. (ويرايش دوم). بازيابي شده از فرهنگ كتابداري). در 1394. (مجموعه سازي

http://www.farhangnews.ir/content/21474 

 ,Health)  انگليسي

2012) 

Health. (2012).In Cambridge dictionaries online. (11
th

 ed.). Retrieved from 

http://dictionary.cambridge.org/.  
 

 يمقاله دايره المعارف

ن
زبا

  
  در فهرست منابع  در متن

عنوان دايره در  (ويراستار)،عنوان و زيرعنوان مقاله  (سال انتشار).نام ،نويسنده مقالهنام خانوادگي   (نام خانوادگي، سال)

 (ج.شماره جلد،ص. شماره صفحه)محل نشر: ناشر.المعارف

كتابداري و اطالع  المعارفدايره . در عباس حري(ويراستار) .استناد ).1390مدير اماني.پروانه(  )1390(مدير اماني،  فارسي

 ). ايران، تهران: سازمان اسناد و كتابخانه هاي عمومي ايران.502-500. ،ص1رساني (ج.

 

 lu)  انگليسي

&bragonier,2002) 

Lu, M. C., & Bragonier, J. R. (2002). Maternal and child health. In L. Breslow 

(Ed.), Encyclopedia of public health (Vol. 3, pp. 729-735). New York, NY: 

Macmillan.  
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طور منظم منتشر  ها است كه به ها و خبرنامه هايي شامل مجالت عمومي، مجالت علمي، روزنامه ادواري مقاله

 شوند. مي

گذاري هر دوره از مجله از صفحه يك  نوشته شود. اگر شمارهنام مجله و شماره جلد بايد به صورت ايرانيك 

شود. در غير اين صورت شماره دوره  شروع شود، بالفاصه بعد شماره جلد، شماره دوره داخل پرانتز آورده مي

  شود. آورده نمي

ن سه زماني كه تعداد نويسندگان هشت يا بيشتر باشد، نام شش نويسنده اول و به دنبال آدر فهرست منابع 

  شيوه ارجاع كلي به صورت زير است: شود. نقطه (...) و بعد از آن نام نويسنده آخر ذكر مي

  با يك نويسنده مقاله

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

سال  ،(نويسنده

  انتشار)

  .(دوره)، شماره صفحهجلد، نام نشريه. (سال). عنوان مقالهنام خانوادگي نويسنده، نام

 روانشناسي .كرمان ارشاد راهنمايي مدرسه دختران اضطراب علل مطالعه ).1382( ، محمدميثاقي  )1382(ميثاقي،  فارسي

  .65-42، )2(5 ،امروز

 ,Thompson)  انگليسي

C.2010)   
Thompson,C. (2010). Facebook: Cautionary tales for nurses. Kai Tiaki: 

Nursing New Zealand, 16(7), 26. 

  

   نويسنده دوبا بيش از  مقاله

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 و (نويسنده اول

  سال انتشار) ،همكاران

 و نام خانوادگي نويسنده سوم، نام ،نام، نام خانوادگي نويسنده دوم، نامنام خانوادگي نويسنده اول، 

  .شماره صفحه جلد(دوره)،، نام نشريه. (سال). نام مقاله

  (ابوالحسني،  فارسي

  )1386و همكاران، 

  

سيستمهاي مديريت ). 1386(، و صراف زاده، علي مرتضي، ، حقيرچهرقانيسنحابوالحسني، 

 .18- 3: )1- 2( 2 مديريت اطالعات. ا: مسائل و راهكارهاه جريان داده

  

 ,Gabbett)  انگليسي

Jenkins, & 

Abernethy,  
2010) 

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010).Physical collisions and 

injury during professional rugby league skills training. Journal of 

Science and Medicine in Sport, 13(6), 578-583. 
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شود. ارجاع براي  و هم به صورت ادواري منتشر مي ها، هم به صورت كتاب ها و كنفرانس مقاالت همايش

اند، مانند ارجاع به كتاب يا ارجاع به فصلي از كتاب است.  چاپ شده هايي كه به شكل كتاب همايشمقاالت 

  ها است. شوند، مانند ارجاع به ادواري هايي كه به صورت ادواري و منظم چاپ مي ارجاع به مقاالت همايش

  

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

. نام (ويراستار)ويراستار و نام خانوادگي . نامعنوان مقاله). ، ماهنام خانوادگي نويسنده، نام (سال  (نويسنده، سال)

  يا عنوان نشريه اي كه مقاالت را منتشر مي نمايد (شماره صفحه). منطقه منتشر شده.  همايش

. آموز هاي جديد آموزش براي ايجاد توانايي يادگيري در دانش روش، آذر). 1374( لي اكبرسيف، ع  )1374، (سيف  فارسي

بردي بهبود كيفيت آموزش علمي كار مجيد اصغري (ويراستار)، خالصه مقاالت همايشدر 

  .). تهران، ايران128-110ص. عمومي. (

 ,Williams & Seary)  انگليسي

2010) 

Williams, J., & Seary, K. (2010). Bridging the divide: Scaffolding the 

learning experiences of the mature age student. In J. Terrell (Ed.), 

Making the links: Learning, teaching and high quality student 

outcomes. Proceedings of the 9th Conference of the New Zealand 

Association of Bridging Educators (pp. 104-116). Wellington, New 

Zealand. 
First time cited: 

(MacColl, Ker, 

Huband, Veith & 

Taylor, 2009) 

Second and 

subsequent 

citations: (MacColl 

et al., 2009) 

MacColl, F., Ker, I., Huband, A., Veith, G., & Taylor, J. (2009, November 

12-13). Minimizing pedestrian-cyclist conflict on paths. Paper presented 

at the Seventh New Zealand Cycling Conference, New Plymouth, New 

Zealand. Retrieved from  
http://cyclingconf.org.nz/system/files/NZCyclingConf09_2A_MacColl_P

edCycleConflicts.pdf 

(Cannan, 2008) Cannan, J. (2008). Using practice based learning at a dual-sector 

tertiary institution: A discussion of current practice. In R. K. Coll, & K. 

Hoskyn (Eds.), Working together: Putting the cooperative into 

cooperative education. Conference proceedings of the New Zealand 

Association for Cooperative Education, New Plymouth, New Zealand. 

Retrieved from  
http://www.nzace.ac.nz/conferences/papers/Proceedings_2008.pdf 
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   DOIداراي  مقاله

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

(نويسنده اول، 

نويسنده دوم، 

و نويسنده 

سال  سوم،

  انتشار)

(سال). و نام خانوادگي نويسنده سوم، نام ، نام خانوادگي نويسنده اول، نام، نام خانوادگي نويسنده دوم، نام

  doi(دوره)،شماره صفحه. نام نشريه، جلد. نام مقاله

    

 ,.Gabbett)  انگليسي

Jenkins., & 

Abernethy, 

2010) 

Gabbett, T., Jenkins, D., & Abernethy, B. (2010). Physical collisions and injury 

during professional rugby league skills training. Journal of Science and 

Medicine in Sport, 13(6), 578-583. doi:10.1016/j.jsams.2010.03.007 

    DOIفاقد  مقاله

به صورت زير  URLنداشته باشد و به صورت آنالين بازيابي شده باشد، بايد آدرس   DOIشماره  اگر مقاله

 . ادغير اين صورت ميتوان به راحتي به نسخه چاپي مقاله ارجاع د در .ذكر شود

  

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

سال  ،(نويسنده اول

  انتشار)

، دوره(شماره)، شماره صفحه. بازيابي شده . نام نشريهنام مقاله(سال).  نويسنده، نامنام خانوادگي 

  URLاز 

  Retrieved from  در انگليسي 

  

اي و  ). طراحي سيستمهاي بازيابي اطالعات بهينه در نرم افزارهاي كتابخانه1379(  ليگزني، ع  )1379، (گزني  فارسي

  بازيابي شده از: )،2-1 (16 .رساني اطالععلوم رساني.  اطالع

 http://irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16_1_2_7_abs.htm   

  

 ,.Marshall)  انگليسي

Carter., Rose., & 

Brotherton. 
2009) 

Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with 

type 1 diabetes: Perceptions of children and their parents. Journal of 

Clinical Nursing, 18(12), 1703-1710. Retrieved from 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0962-1067 
(Crooks et al., 

2010) 
Crooks, C., Ameratunga, R., Brewerton, M., Torok, M., Buetow, S., 

Brothers, S., … Jorgensen, P. (2010). Adverse reactions to food in New 

Zealand children aged 0-5 years. New Zealand Medical Journal, 

123(1327). Retrieved from http://www.nzma.org.nz/journal/123-

1327/4469/ 
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 معادل  Theses.شود استفاده مي دكتريوره دو  كارشناسي ارشده براي نوشتار پايان دور» هنام پايان«كلمه 

  براي استناد به اين منابع. استدكتري نامه  معادل پايان Dissertation و كارشناسي ارشدپايان نامه 

مشخص را دكترا)  ه كارشناسي ارشد يانام نوع اثر (پايان، شود رت ايرانيك آورده ميه به صونام عنوان پايان

  .بياوريدداخل پرانتز در كرده و بعد از عنوان 

  ه چاپينام پايان

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 (نام خانوادگي،

  سال)

  (پايان نامه ارشد يا دكتري). نام دانشگاه، نام منطقه.عنواننام خانوادگي نويسنده، نام (سال). 

، نژاد(صالح  فارسي

1393(  

ارشد منتشر نشده). دانشگاه  ه كارشناسينام (پايان مديريت اطالعات شخصي). 1393( هرانژاد، ز صالح

  بيرجند، بيرجند، ايران.

 ,Smith)  انگليسي

2008) 

Smith, T. L. (2008). Change, choice and difference: The case of RN to BN 

degree programmes for registered nurses (Master’s thesis).Victoria 

University of Wellington, Wellington, New Zealand. 

    آنالينه نام پايان

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

 (مقطع). بازيابي شده ازعنوان پايان نامهنام خانوادگي، نام (سال).   (نام خانوادگي، سال)

URL 

 پايان نامههاي انديشمندان نسبت به اصالت مدرسه ( ). بازنگري ديدگاه1378( اووددپور،  معنوي  )1378، پور(معنوي  فارسي

  http:www.irandoc.irدكترا). بازيابي شده از 

بررسي عوامل مؤثر بر مديريت اطالعات شخصي دانشجويان تحصيالت ). 1390( ريمآموزنده، م  )1390(آموزنده،

نامه كارشناسي ارشد). بازيابي شده از  (پايان 91- 1390تكميلي دانشگاه الزهرا در سال تحصيلي 

http:// j.irandoc.ac.ir  

 Adames, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in (Adames,1973)  انگليسي

higher education and continuing education (Doctoral dissertation). 

Retrieved from http://ohiolink.edu/etd 

(Mann, D. L, 

2010) 

Mann, D. L. (2010). Vision and expertise for interceptive actions in sport 

(Doctoral dissertation, The University of New South Wales, Sydney, Australia). 

Retrieved fromhttp://handle.unsw.edu.au/1959.4/44704 
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   وبالگ

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

  ن پست [نوع پست]. بازيابي شده ازنام خانوادگي نويسنده، نام (سال، روز ماه). عنوا  (نام خانوادگي، سال)

 URLآدرس 

 

  بازيابي شده از]. پيام وبالگشهريور). اشتراك دانش [ 20، 1388( رهادعبداللهي، ف  )1388، (عبداللهي  فارسي

 http://www. Quskbogfa.com  

  

   ها ويكي

  ا به طور مداوم در حال تغييرند؛ آدرس وب سايت همراه با تاريخ بازيابي ذكر شود.ه به اين دليل كه ويكي

ن
زبا

  

  در فهرست منابع  در متن

تاريخ  (نام ويكي،

  انتشار)

  از نام ويكي بازيابي شده در تاريخ بازيابي، عنوان.(تاريخ ).

 URL آدرس

    ،1393خرداد  28رساني. (بي تا). بازيابي شده در  علوم كتابداري و اطالع  )1393، پديا (ويكي  فارسي

  http://fa.wikipedia.org/wikiاز ويكي پديا 

 ,Moodle)  انگليسي

2011) 

Moodle. (2011). Retrieved November 28, 2011, from Wikipedia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Moodle 
 

  هانقشه 

اگر نقشه داراي مولف نباشد در ارجاع فهرست منابع عنوان نقشه به جاي مولف آورده مي شود و در ارجاع درون متني از كليد 

عنوان مناسبي به آن بدهيد و محل نقشه را در داخل  ،. اگر نقشه اي داراي عنوان نباشدبه جاي عنوان استفاده مي شودواژه ها 

  آورده مي شود.» .ca«و انگليسي » حدودا«دقيقا مشخص نباشد اختصار فارسي  مقياس نقشه كروشه بياوريد. اگر
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  در فهرست منابع  اثر عنوان

Sheet Map  Metsker Maps. (1979). Metsker's map of Island county, Washington [map]. (ca. 

1:70,000.) Tacoma,WA: Metsker Maps. 

Sheet 

Map/Series  
Easterbrook, D. J. (1976). Geologic map of western Whatcom County, 

Washington [map]. 1:62,500. Miscellaneous investigations series, map 1-

854-B. Reston, VA: U.S. Geological Survey. 

  

 

Map from an 

Atlas/Book 

Magocsi, P. R. (2003). Population movements, 1944-1948 [map]. 1:8 890 

000. In P. R. Magocsi, Historical atlas of central Europe. (Rev. & ex. 

ed.) Seattle: University of Washington Press. (p. 53). 

  


