
 الگَّای رفرًس ًَیسی

  APA /ًٍکٍَر/ ّارٍارد

 :تْیِ کٌٌذگاى
 سحر هلکی

 حسیي فقیْی



 تکلیف یا گسارش هقالِ، یک ًَضتي حیي •
 تا ّا استذالل هعوَل، تطَر دیگر درسی
 هی حوایت دیگر ضذُ هٌتطر کارّای تِ ارجاع

 .ضَد
 ضذُ هٌتطر کار از است هوکي هراجعات ایي•

 گسارضات رٍزًاهِ، هقاالت یا شٍرًال در
 کتاب، از خاصی ّای فصل یا کتاتْا دٍلتی،

 در هَجَد هطالة یا ٍ هحقق ّای ًاهِ پایاى
 .تاضذ ایٌترًت



   (Referencing)رفرنس دادن(  Citation)استناد کردن 

  
 خَد هتي از قسوتی دیگر،در ًَیسٌذگاى کار تِ ارجاع عول ،کردن استناد•

 ّن ٍ زهیٌِ آى در ضذُ اًجام هطالعِ دٌّذُ ًطاى ّن کارّا تِ استٌاد.است
 .است کار ًتایج ٍ هفاد ترای حوایتی

 
 رفرًس ٍ استٌاد دیگر علل .تاضذ هی کار پایاى در رفرنس یک هستلسم استٌادی ّر•

 : از عثارتٌذ صحیح دادى
 
 دیگر ًَیسٌذگاى ّای ایذُ ٍ هفاّین تِ دادى اعتثار1.
 خَاًٌذُ ترای خَد کار تَدى عویق ٍ ٍسیع تر هثٌی هذرکی ایجاد2.
 ضذُ استٌاد ّای رفرًس آساى تعییي ترای خَد کار خَاًٌذ ساختي قادر3.
 کٌیذ یادداضت خَاًیذ، هی کِ را هستٌذاتی ّوِ جسئیات کِ تاضیذ داضتِ تَج4ِ.
 



 :(Referencing)سفشًس دادى

 
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. 
 

  فطاسی صخن اص خیطگیشی ایٌکِ تذلیل 
  اص ٍ تَدُ ػاهلی چٌذ هطکل یک

 سفساس تش صیادی زاثیش ًگشش طشفی
  هٌفی ًگشش فشد یک اگش ٍ داسد

 تاضذ داضسِ خاظ هَضَػی تِ ًسثر
  اٍ تاضین داضسِ اًسظاس ًثایذ تٌاتشایي

 خَد اص حوایسی ٍ هثثر ّای سفساس
  .(1) دّذ تشٍص

 ضشایط تذلیل ٍیژُ ّای تخص تیواساى
 تیطسشی هؼشؼ دس جسواًی ٍ تالیٌی

 هی  فطاسی  صخن تِ اتسال ًظش اص
 َ .(2) تاضٌذ

 

 (:Citation)اسسٌاد کشدى 



 رفرًس ًَیسی تِ سثک ّارٍارد



 :(Referencing)رفزًظ دادى

 
• Aydin K, Yildiz H. Teachers’ 

perceptions in central Turkey 
concerning epilepsy and 
asthma and the short-term 
effect of a brief education on 
the perception of epilepsy. 
Epilepsy & Behavior, 2007, 
10, 286–290. 
 

• Baker G.A, Hargis E, Hsih M, 
Mounfield H. Perceived 
impact of epilepsy in 
teenagers and young adults: 
An international survey. 
Epilepsy & Behavior, 2008, 
12,395–401 

 
 

 

 

 
 

 

 
 ضایغ ًَجَاًاى ٍ کَدکاى تیي دس غشع
 1000 ّش دس 2/4 زا 6/3 ٍ تَدُ

 کطَسّای دس سا ًَجَاى ٍ کَدک
 هیضاى ّویي تشاتش 2 زقشیثا ٍ خیطشفسِ

  داسا زَسؼِ حال دس کطَسّای دس سا
-Christensen)هیثاضذ
 هی ادػا ایشاى غشع اًجوي.(2007

 30 اص تیص سالِ ّش ایشاى دس کِ کٌذ
 10 کِ ضًَذ هی غشع دچاس ًفش، ّضاس
 ًَجَاًاى ٍ کَدکاى آًاى اص ًفش ّضاس

   .( Baker 2008  )ّسسٌذ
 

 (:Citation)اعسٌادمزدى



 :منابع استناد شده در متن با استفاده از سیستم هاروارد

در سهاى رفزًظ دّی تِ مار یل ًَیغٌذُ در هسي خَد، ًام اٍ ٍ عال اًسؾار   -1
 :مار اٍ ًَؽسِ هی ؽَد

 
 
 

 :سهاًی مِ تیؼ اس یل ًَیغٌذُ در هسي تیاى ؽذُ اًذ  -2
 
 
 
 
 
 



 :هٌاتغ اعسٌاد ؽذُ در هسي تا اعسفادُ اس عیغسن ّارٍارد

 :ًَیغٌذُ تزای یل مار  4تیؼ اس  -3
 
 
  

 داخل تایذ جولِ: ؽذُ هٌسؾز هسي یل اس ّای قغور مزدى قَل ًقل -4
 .گیزد قزار قَل ًقل ًؾاًِ

 

 



 :هٌاتغ اعسٌاد ؽذُ در هسي تا اعسفادُ اس عیغسن ّارٍارد

  هوکي .تاضذ هطخع سایر ًَیسٌذُ تایذ : ّا دادُ خایگاُ  -5
  .تاضذ کوداًی یا ٍ ساصهاى ضشکر، یک ًَیسٌذُ، اسر

 .داسد ٍجَد ٍب غفحِ اًسْای دس اًسطاس زاسیخ ّوچٌیي

 



 :رفرًس دّی کتاب تِ سثک ّارٍارد

 
ًَیغٌذُ، حزف اٍل ًام،عال، ػٌَاى مساب، ٍیزایؼ، هناى : مساب 

 اًسؾار، ًاؽز
 

  ٍ هطالؼِ ساصهاى :زْشاى .ٍیشایص ساٌّوای ،1379 .غالهحسیي صادُ، غالهحسیي•
 .(سور)ّا داًطگاُ اًساًی ػلَم کسة زذٍیي

  

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

 
 
 
 
 

 

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل ّارٍارد

فقط ًام خاًَادگی ًَیغٌذُ اٍل ٍ حزف اٍل ًام : ًَیغٌذُ  4مساتْایی تا تیؼ اس  
 .آٍرد هی ؽَد et alٍ تِ دًثال آى 

 
 .دسهاى ٍ زطخیع :ایوٌی ًقع تیواسیْای ،1365 .دیگشاى ٍ اتَالحسي فشَّدی،•

 .ػلوی :زْشاى ،2ٍیشایص

 
• Grace, B. et al., 1988. A History of The World. Princeton, 

NJ: Princeton University Press. 

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل ّارٍارد

 
 ٍیزایؼ، مساب ػٌَاى عال، ،ed ًام، اٍل ،حزف ًَیغٌذُ: ؽذُ ٍیزایؼ مساتْای

 .ًاؽز اًسؾار، هناى
  
 .هشکض ًطش داًطگاّی: زْشاى .دستاسُ ٍیشایص. ، ٍیشایطگش1365. خَسجَادی، ًػشالِ•
  

 ٍجَد عال یل در ًَیغٌذُ زَعط مار چٌذ اگز : ًَیغٌذُ یل هسؼذد مارّای
 خاطز تِ .ؽًَذ هویش زاریخ اس مَچنسزتؼذ حزف مزدى اضافِ تا تایذ آًْا دارد،

 .مٌیذ اعسٌاد ؽنل ّویي تِ ًیش هسي در مِ تاؽیذ داؽسِ
 :اًسؾار هناى مساب، ػٌَاى ،(مَچل حزٍف عال )ًام، اٍل حزف ًَیغٌذُ،   

 ًاؽز

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل ّارٍارد

   

  ززجوِ .مساب ػٌَاى .عال ًَیغٌذُ، :اًذ ؽذُ ززجوِ مِ مساتْایی
 ًاؽز :اًسؾار هناى. (هسزجن ًام )زَعط(ستاى اس )ؽذُ

 
 
 
 
 ارؽاد ٍ فزٌّگ ٍسارذ :[زْزاى] دٍائی خزٍیش ززجوِ .عٌاریًََیغی في ،1365 .یَجیي ٍیل،•

 عیٌوایی رٍاتط ٍ زحقیقاذ مل ادارُ اعالهی،
 
 
 

 

 

 

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل ّارٍارد

 
 
 

• 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]. 

 

 قاتل.ًاؽز:اًسؾار هناى.مساب ػٌَاى .عال .ًَیغٌذُ :النسزًٍینی مساتْای 
  Web النسزًٍینی،آدرط مساب رفزًظ(Available through)اعر دعسزعی

 
 
 
 

 



 :رفزًظ دّی هقالِ تِ عثل ّارٍارد

 

  ماهل ػٌَاى.هقالِ ػٌَاى .ًام،عال اٍل ًَیغٌذُ،حزف -1
 .صفحِ ؽوارُ جلذ، ؽوارُ.صٍرًال

 

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

 
 .88 .سیسَى ."ایشاى کطاٍسصی زَسؼِ تِ خذهر دس کساتخاًِ ًقص"1368 .ًسشیٌذخر خشاساًی، ػواد•

 .49 ،19-18 :1368 فشٍسدیي
 
 

 

 



 :رفزًظ دّی هقالِ تِ عثل ّارٍارد

 :ّا دادُ خایگاُ اس دعسزط قاتل صٍرًال ّای هقالِ
 جلذ، ؽوارُ صٍرًال، ماهل ػٌَاى .هقالِ ػٌَاى.عال ًام، اٍل حزف ًَیغٌذُ،
 .دادُ خایگاُ اعن:(Available through)اعر دعسزعی قاتل .صفحِ ؽوارُ

 

• 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].  

 



 :رفزًظ دّی هقالِ تِ عثل ّارٍارد

  

 : رٍسًاهِ ّای هقالِ
  ػٌَاى .عسَى عزصفحِ یا هقالِ ػٌَاى.عال ًام، اٍل حزف ًَیغٌذُ،

 .عسَى تٌذ ٍ صفحِ ؽوارُ ٍ هاُ ٍ رٍس.رٍسًاهِ ماهل
 

 .ؽْزیَر 17 میْاى، "مٌین؟ هقاتلِ یزقاى تیواری تا چگًَِ"1361 .هحوذرضا سالی،•
 
 

 



 :رفزًظ دّی هقالِ تِ عثل ّارٍارد

 : آًالیي رٍسًاهِ ّای هقالِ
قاتل دعسزط . ًام رٍسًاهِ.ػٌَاى صفحِ. ًَیغٌذُ، عال

 اعن خایگاُ دادُ (:Available through)در
 

• 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] 

 

http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html
http://www.guardian.co.uk/katrina/story/0,16441,1561314,00.html


 
 : اًَاع دیگز هغسٌذاذ

 
  ملی ػٌَاى.،عال(ؽزمر)گزٍُ ًَیغٌذُ : عاالًِ ّای گشارػ 

 .ًاؽز :اًسؾار هناى .عاالًِ گشارػ

 
 
  ماهل ػٌَاى .عال عاسهاى، یا ًَیغٌذُ،ٍیزایؾگز : مٌفزاًظ گشارػ 

 .ًاؽز :اًسؾار هناى زاریخ، هَقؼیر، .مٌفزاًظ گشارػ
 

• 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. 

 

 

 

 



 :اًَاع دیگز هغسٌذاذ

اعن  . عطح.ػٌَاى خایاى ًاهِ. ًَیغٌذُ، عال اًسؾار: خایاى ًاهِ  
 رعوی داًؾگاُ

 
-کاسضٌاسی ًاهِخایاى ."سشگزضسٌاهِ هقاالذ اسسٌادی زحلیل"،1366 .آرسضْش هَسَی،•

 .زْشاى داًطگاُ زشتیسی، ػلَم داًطکذُ سساًی، اطالع ٍ کساتذاسی اسضذ

 

• Levine, D.,1993. A Parallel Genetic Algorithm for the Set 

Partitioning Problem. Ph.D. thesis, Illinois Institute of 

Technology. 

 
 



 :اًَاع دیگز هغسٌذاذ

  .اًسؾار عال.فیلن یا DVD ماهل ػٌَاى : DVD یا ٍیذئَ فیلن، 
 .فیلن عاسًذُ:هثذا مؾَر.مارگزداى

 
 
 

 قاتل .مار ػٌَاى .زصَیز زْیِ عال ًَیغٌذُ، : النسزًٍینی زصاٍیز
 دادُ خایگاُ آدرط:(Available through)در دعسزعی

 

 

 

 

 



 رفرًس دّی تِ سثک ًٍکٍَر
Vancouver    



 :زاریخچِ 
  ًٍنٍَر در خشؽنی هجالذ عزدتیزاى اس مَچنی گزٍُ 1978 عال در تار اٍلیي

 هجالذ در ؽذُ ارائِ هقاالذ ًگارػ راٌّوای زْیِ تزای ملوثیا تزیسیؼ

  حاصل .ؽذ ؽٌاخسِ ًٍنٍَر گزٍُ ًام تِ گزٍُ ایي .ؽذًذ جوغ ّن گزد خشؽنی

  زَعط هٌاتغ فْزعر ًگارػ راٌّوای تز هؾسول 1979 عال در گزدّوایی ایي

 الوللی تیي مویسِ  ,گزٍُ ایي زَعؼِ  تا .ؽذ ارائِ آهزینا خشؽنی هلی مساتخاًِ

  " اس هسؼذدی ٍیزایؾْای مویسِ ایي  .گزفر ؽنل خشؽنی هجالذ عزدتیزاى

 سیغر هجالذ تِ ؽذُ ارائِ ّای ًَؽسِ جْر ّواٌّگ ٍ ینذعر قَاًیي

  ٍ ؽذ ًظز زجذیذ 1997 عال در ماهل تطَر مِ مزد چاج ٍ زْیِ " خشؽنی

  .رعیذ ازوام تِ 2001 عال در آى ًْایی ٍ اصلی ٍیزایؼ

 .مٌٌذ هی خیزٍی قَاًیي ایي اس خشؽنی ػلَم حَسُ ًؾزیِ 500 اس تیؼ امٌَى ّن
 



 رفزًظ دادى
(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. 
 

  

  فطاسی صخن اص خیطگیشی ایٌکِ تذلیل
 طشفی اص ٍ تَدُ ػاهلی چٌذ هطکل یک

  اگش ٍ داسد سفساس تش صیادی زاثیش ًگشش
 هَضَػی تِ ًسثر  هٌفی ًگشش فشد یک

 اًسظاس ًثایذ تٌاتشایي تاضذ داضسِ خاظ
 ٍ هثثر ّای سفساس اٍ تاضین داضسِ

 تیواساى .(1 ) دّذ تشٍص خَد اص حوایسی
 ٍ تالیٌی ضشایط تذلیل ٍیژُ ّای تخص

 اتسال ًظش اص تیطسشی هؼشؼ دس جسواًی
  .(2) تاضٌذ هی  فطاسی  صخن تِ

 

 (:Citation)اعسٌاد مزدى 



 :اصَل هزتَط تِ ؽیَُ ًٍنٍَر

  هٌثغ آى تِ  خَاّیذ هی هجذدا هسي در ّزتارمِ دّیذ، هی اخسصاؿ ػذدی ، هٌثغ ّز تِ مِ ٍقسی•

    .ًواییذ درج را ػذد ّواى تایذ مٌیذ، اعسٌاد

  هی قزار خزاًسش داخل ٍ جولِ ّز آخز در ماها ٍ ًقطِ اس تؼذ اػذاد ایي ملی، قاػذُ یل ػٌَاى تِ •

 .گیزًذ

 اعسٌاد ( اعر ّن عز خؾر ٍ هسَالی آًْا، ّای ؽوارُ مِ ) هٌثغ چٌذ تِ هسي اس تخؾی در ٍقسی•

   (3-8) : هثل .مٌیذ اعسفادُ ػذد آخزیي ٍ ػذد اٍلیي زَالی تزای ( - ) فاصلِ خط اس مٌیذ،

  خَاّیذ هی (ًیغر عزّن خؾر آًْا ّای ؽوارُ مِ ) هٌثغ چٌذ تِ هسي، اس تخؾی در ٍقسی •

  :هثل .دّیذ قزار فاصلِ تذٍى ٍ ٍیزگَل ػالهر یل تؼذی، ؽوارُ تا ؽوارُ ّز تیي مٌیذ، اعسٌاد

(8، 7، 6 ، 2 )   



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل  ًٍنٍَر

  : مساب
 ًام اٍل حزٍف یا حزف (فاصلِ) ًَیغٌذُ خاًَادگی ًام

 ( :)ًؾز هحل (ًقطِ)ٍیزایؼ ؽوارُ(ًقطِ)مساب ًام (ًقطِ)مَچل
 (ًقطِ)اًسؾار عال ( ;)ًاؽز

 

• Ringsven MK, Bond D. Gerontology and leadership skills for nurses. 
2nd ed. Albany (NY): Delmar Publishers; 1996. 
 

  1371 هطْذ، خضضکی ػلَم داًطگاُ :هطْذ .سٍاًی تْذاضر اغَل .اتَالقاسن حسیٌی،•

 
 

 

 

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل  ًٍنٍَر

 

  سا اٍل ًفش ضص ًام اتسذا تاضذ، ًفش ضص اص تیص افشاد اساهی اگش 
 et‘ ػثاسذ فاغلِ، یک ٍ ٍیشگَل یک دسج اص خس ٍ کشدُ زایح
al” ًواییذ دسج فاغلِ یک ٍ ًقطِ یک سدس کٌیذ زایح سا.   

   

 



 :رفزًظ دّی مساب تِ عثل ًٍنٍَر

 :اثز یل ززجوِ  

 

 ززجوِ .الًگوي خشؽنی ؽٌاعی رٍیاى .جاى الًگوي،
 اًذیؾِ :زْزاى .صزافی هْذی ػظیوی، مَرػ
 .1379 رٍؽي،

 



رفزًظ دّی هقاالذ تِ عثل   
 :ًٍنٍَر

  :هقالِ
 ػٌَاى(زقطِ)مَچل ًام اٍل حزف(فاصلِ)ًَیغٌذُ خاًَادگی ًام

 یا جلذ( ;)هاُ(فاصلِ)اًسؾار عال(فاصلِ)هجلِ ًام(ًقطِ)هقالِ
 صفحاذ ؽوارُ ( : ؽوارُ)اًسؾار دٍرُ

 

• 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 

  
 



 :رفزًظ دّی هقاالذ تِ عثل  ًٍنٍَر

 را اٍل ًفز ؽؼ ًام اتسذا تاؽذ، ًفز ؽؼ اس تیؼ افزاد اعاهی اگز
 et‘ ػثارذ فاصلِ، یل ٍ ٍیزگَل یل درج اس خظ ٍ مزدُ زایح

al” ًواییذ درج فاصلِ یل ٍ ًقطِ یل عدظ مٌیذ زایح را.   
 

• 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-
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 :رفزًظ دّی خایاى ًاهِ تِ عثل ًٍنٍَر 

 
  طثیؼی غیش ٍ طثیؼی زکاهل سیش " .جؼفش هحوذ خَس، گلؼلی•

 دکسشای ًاهِ خایاى ".جٌیي دس تشًٍطیال اٍل قَس هطسقاذ
 .1374 هطْذ، خضضکی ػلَم داًطگاُ خضضکی داًطکذُ زخػػی،

 

•  Kaplan SJ. Post-hospital home health care: the 
elderly's access and utilization [ dissertation]. 
St. Louis (MO): Washington Univ; 1995 



 :هٌاتغ النسزًٍینی

 :عایر ٍب ػٌَاى  :(هذرك)صفحِ ػٌَاى .ًَیغٌذُ 
 ًؾاًی عدظ :   ”:Available at ػثارذ درج

   'صفحِ هؾاّذُ زاریخ:ایٌسزًسی
   

• 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.  

 



 :هٌاتغ النسزًٍینی

 :اگش غفحِ ایٌسشًسی ًَیسٌذُ ًذاسد،  اتسذا ػٌَاى هطلة سا دسج کٌیذ  

 

• High blood pressure in pregnancy. 2001. Available at: 
http://www.nhlbi.nih.gov/health/public/heart/hbp/hb
p_preg.htm Accessed Oct 21, 2002 

 



 :هٌاتغ النسزًٍینی

     :النسزًٍینی هجلِ یل هقالِ 
 دسج تشای کِ اسر هَاسدی هطاتِ الکسشًٍیکی هجلِ هقالِ هطخػاذ دسج

 ػثاسذ  دسج زفاٍذ، زٌْا .تشیذ هی کاس تِ اًگلیسی هقالِ هطخػاذ
[serial online]  ِخایگاُ ًام رکش ٍ ”الکسشًٍیکی ًطشیِ “ هؼٌای ت 

 ;proquest; Elsevier; ScienceDirect هاًٌذ اطالػازی
Blackwell Synergy  ٍ اسر آى ًظایش. 

 
 

• 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. 

 



 :هٌاتغ النسزًٍینی

 : مساب  النسزًٍینی

اعر ، هاًٌذ  CDاگز اس هسي مساتی اعسفادُ هی مٌیذ مِ تِ ؽنل 
 :هثالْای سیز ػول مٌیذ

 

• The Oxford English dictionary [book on 
CD-ROM]. 2nd ed. New York: Oxford 
University Press; 1998. 

 



 APA رفزًظ ًَیغی

American Physiological Associations 



 تاریخچِ

  APA ًگاسش ضیَُ آهشیکا، سٍاًطٌاساى اًجوي ًگاسش، دس سَْلر تشای •
 .اسر  ضذُ هشسَم جْاى دس اسر دِّ دٍ اص تیص کِ دادًذ خیطٌْاد سا

•APA اص ػثاسزسر American Phsycological Associasions   
 .اسر ضذُ اقسثاس (آهشیکا سٍاًطٌاساى اًجوي )

  ًام خالغِ غَسذ تِ ضذُ ًقل هطلة هطخػاذ APA ضیَُ دس •
  ضَد هی ًَضسِ ّا ػثاسذ هقاتل خشاًض دس غفحِ ٍ اًسطاس سال خاًَادگی،

  کساب ًام اًسطاس، سال ًام، ، خاًَادگی ًام ضاهل هٌثغ جاهغ هطخػاذ ٍ
  الفثا حزٍف اعاط تز چاج ضواسُ ٍ اًسطاساذ هسشجن، احسواال هقالِ، یا

 .ضَد هی آٍسدُ ًَضساس اًسْای در

 



 :(Referencing)رفزًظ دادى

 
 طراحی .(1388) .سعیذُ تسازیاى،•

  -رٍاًی -زیستی فرضی هذل
 دیاتت تیواری تا سازگاری اجتواعی

 رضتِ دکتری ًاهِ پایاى -یک ًَع
 .سالهت رٍاًطٌاسی

 
  تاثیر  .(1386) .حویذ پَرضریفی،•

 ضاخص تْثَد تر اًگیسضی ی هصاحثِ
 دیاتت تِ هثتال افراد در سالهت ّای
  داًطگاُ دکتری ًاهِ پایاى -دٍ ًَع

 .تْراى
 

 .(1387) .ّادی هٌص، جعفری •
  ًطر :قن درهاى، ّای راُ ٍ دیاتت

 ٍالیت فجر
•  

 
 

 
 

 

 
 

 

    

میلیًن وفر یعىی    284، 2030در سال 
درصد کل مبتالیان به ایه بیماری  75

در جهیییان در کهیییًر ای در  یییال  
 25میلیییًن وفییر معییادل   82تًسییعه ي 

درصد، ویس در کهًر ای تًسعه یافته 
يیلییید ي ). زویییدخ  هًا ىییید کیییرد 

 ( 1047: 2004 مکاران، 
   

 :(Referencing)رفزًظ دادى



  ًام خالغِ غَسذ تِ ضذُ ًقل هطلة هطخػاذ APA ضیَُ دس •
 ًَضسِ ّا ػثاسذ هقاتل خشاًض دس غفحِ ٍ اًسطاس سال خاًَادگی،

 ًام، ، خاًَادگی ًام ضاهل هٌثغ جاهغ هطخػاذ ٍ ضَد هی
  ٍ اًسطاساذ هسشجن، احسواال هقالِ، یا کساب ًام اًسطاس، سال

 آٍسدُ ًَضساس اًسْای در الفثا حزٍف اعاط تز چاج ضواسُ
 .ضَد هی

  : هثال•
 اًسْای دس ٍ ضَد هی آٍسدُ( 21 ظ 1373 فشٌّگی ) هسي دس

  ، اًساًی اسزثاطاذ ( 1373 ) اکثش ػلی فشٌّگی] هقالِ یا کساب
 . ضَد هی ًَضسِ [اٍل ،چاج زایوض زْشاى ،اًسطاساذ اٍل جلذ

 



 حالسْای گًَاگَى هٌثغ ًَیسی دس هسي 

 فشٌّگی ) ضیَُ اص ًطَد تشدُ هسي دس اثش غاحة اص ًاهی اگش - 1
 .ضَد هی اسسفادُ ( 21 ظ 1373

 خذیذ ًام رکش تِ لضٍهی دیگش ضَد آٍسدُ هسي دس هَلف ًام اگش -2
 ًیسر خشاًسض دس اثش آٍسًذُ

  ). زفاّن ٍ زفْین یؼسی اسزثاط :اسر هؼسقذ فشٌّگی ؛ هثال تشای
 .(43 ظ 1373

  اص تاضذ، غفحِ اسسٌاد تذٍى قَلی ًقل ضذُ ػٌَاى هطلة اگش -3
 .ضَد هی خشّیض غفحِ ضواسُ آٍسدى

  ًیض زفاّن ٍ زفْین سا آى زَاى هی اسزثاط زؼشیف دس ؛ هثال تشای 
 (1373 فشٌّگی).ًاهیذ

 



 حالسْای گًَاگَى هٌثغ ًَیسی دس هسي

  اسر داضسِ اثش چٌذیي سال یک دس کِ ای ًَیسٌذُ آثاس ّوِ اص اگش -4 
  اًگلیسی کَچک حشٍف تا ٍ الفثا زشزیة تِ سا ،آًْا تاضذ ضذُ اسسفادُ
  دٌّذُ ًطاى (  43ظ a 1373فشٌّگی) قثل هثال دس .کٌٌذ هی هسوایض
 .اسر 1373 سال دس فشٌّگی اثش اٍلیي

  قَل ًقل ضیَُ چٌذ تِ ًثاضذ اثش غاحة تِ هشتَط کِ ّای قَل ًقل -5
  دس اغلی قَل ًقل غاحة خاًَادگی ًام ٍ ًام ایٌکِ اٍل .ضًَذ هی ًَیسی

 اسزثاط یک کل اص اسر هؼسقذ هْشاتیاى آلثشذ : هثال .ضَد هی رکش هسي
 ًقل تِ هْشاتیاى) .داسد کالهی غیش اسزثاط جٌثِ آى دسغذ 93 فشدی هیاى

 .(86 ظ b 1373فشٌّگی اص

 



 هاخز ًَیسی دس اًسْای هسي

  ًام اساس تش ٍ الفثایی غَسذ تِ ًیض هطالة اًسْای ًَیسی هاخز•
 .ضَد هی زٌظین آثاس غاحة خاًَادگی

  ػذد یک اص تیطسش سال طَل دس ًَیسٌذُ یک ضذُ اسسفادُ آثاس زؼذاد اگش•
  ًام ٍ خاًَادگی ًام اص تؼذ ٍ اًگلیسی کَچک الفثا حشٍف تا سا تاضذ،آًْا

 .کٌٌذ هی هسوایض
 ] تلٌذ زیشُ خط اص آثاس غاحة ًام زکشاس هَاقغ دس دسًگاسش زسشیغ تشای•

 .تَد خَاٌّذ هطلة گَیای ریل هَاسد. ضَد هی اسسفادُ [ساًسیوسش یک
اکثش ػلی فشٌّگیa (1373) زْشاى اًسطاساذ ، اٍل ،جلذ اًساًی اسزثاطاذ 

 اٍل ،چاج زایوض
_____(b 1373) زحقیقازی ٍ هطالؼازی ،فػلٌاهِ ػوَهی افکاس هذیشیر  

 18 هسلسل ،ضواسُ 3 ،ضواسُ ضطن سال ،( 53 -62 ظ) سساًِ"
 



 اسجاع ایٌسشًسی

  هی سا اسسفادُ هَسد سایر ًام فقط ایٌسشًسی دساسجاػاذ خژٍّطگشاى تشخی•
  اغلی هٌثغ تِ زَاًذ ًوی هخاطثی ّیچ سٍش ایي تا کِ دسغَسزی آٍسًذ
 .ضَد هی دادُ زَضیح ًیض ایٌسشًسی اسجاع ًحَُ اداهِ دس لزا کٌذ خیذا دسر

  اسن اتسذا خشاًسض داخل ٍ هسي دس هکسَب اسجاع ّواًٌذ ایٌسشًسی اسجاع تشای•
 دس اها .ضَد هی ًَضسِ غفحِ ضواسُ آخش ٍدس اًسطاس سال سدس ًَیسٌذُ

  خایگاُ -3 سٌذ ػٌَاى -2 ًَیسٌذُ ًام -1 ػٌػش ضص هکسَب هسي اًسْای
 .ضَد هی آٍسدُ ًسی ایٌسش ًطاًی -6 غفحِ -5 زاسیخ - 4 ٍتی

 ًَع ّش یا ساصهاى طشف اص سٌذ اگش ًَیغٌذُ؛ -1•
  یا ٍ هذافغ ّای گشٍُ دٍلر، اسر هوکي کِ ضذُ زَلیذ دیگشی هَسسِ

 هحسَب سٌذ ًَیسٌذُ هیسَاًذ ضذُ یاد ساصهاى تاضذ، زجاسی ضشکسْای
 .ّسسٌذ گضاسضْا ایي ًَیسٌذُ خثشی ًاضش یا خثشگضاسی ّوچٌیي.ضَد

 



 اسجاع ایٌسشًسی

  هی رکش هسفاٍذ هکاى دٍ دس هؼوَال ٍتی سٌذ ػٌَاى سٌذ؛ ػٌَاى -2
 تاالی دس دیگشی ٍ هشٍسگش غفحِ تاالی ًطاًی ًَاس دس یکی .ضًَذ
 چٌاًچِ کِ اسر ایي هَاسد ایي دس ػول الگَی .سٌذ غفحِ خَد

  ػٌَاى خَد احسواال تاضذ ػٌَاى ضثیِ تاال هکاى دٍ دس هَجَد ًَضسِ
 سٌذ غفحِ سٍی ػٌَاى کِ ضَد هی زَغیِ زفاٍذ دسغَسذ ٍ اسر

 .گیشد قشاس هالک
  هی اًجام سٌذ تشگیشًذُ دس ٍتی خایگاُ تِ دادى اسجاع سٌذ؛ خایگاُ -3

  کلی تافر کٌٌذُ تیاى ٍ اسجاع اغلی اجضاءاطالػازی اص یکی .ضَد
 .گیشد هی قشاس آى دس سٌذ کِ اسر زشی

 یا ٍ ضذُ ًَضسِ تاس اٍلیي تشای سٌذ یک صهاًیکِ زاسیخ؛یؼٌی -4
  گشفسِ قشاس ٍب دس تاس ًخسسیي تشای سٌذ کِ هطاتِ زاسیخ ًضدیکسشیي

 .اسر
 



 APA هْن زشیي ًکاذ اسجاع دسٍى هسي تِ ضیَُ

  ضَد، هطخع ًَضسِ تخص ّش دس تایذ هسي ًگاسش هَقغ دس•
 ایذُ ٍ ػقایذ کٌٌذُ تیاى :اسر ًَیسٌذُ ًگاسش یا اًطاء :هطلة

  دیگش ًَیسٌذُ اص هسسقین قَل ًقل اسر؛ هسي ًَیسٌذُ ّای
  دیگش ًَیسٌذُ اص هسسقین غیش قَل ًقل ؛(ضذُ سًٍَیسی) اسر
  تا ٍ ضذُ خَاًذُ دیگشی ًَیسٌذُ هطلة / سذُ اقسثاس) اسر
 .(ضَد هی تیاى جذیذ اًطاء

 هؼوَل طَس تِ :ًوَد دقر تسیاس تایذ هسسقین ّای قَل ًقل دس•
  هؼسثش ًَیسٌذُ یک اص زؼشیف یک تیاى تشای هسسقین قَل ًقل

 داضسِ ٍجَد هسي دس هسسقین قَل ًقل زؼذد ًثایذ ضَد؛ اسسفادُ
 تاضذ



 APA اسجاع دسٍى هسي تِ ضیَُ

 
 (1387 هحوذی، )-
 (1387 احوذی، ٍ هحوذی )-
 (1387 هحوَدی، ٍ احوذی ٍ هحوذی) ًَیسٌذُ سِ زا-
 (1387 ّوکاساى، ٍ هحوَدی ٍ احوذی ٍ هحوذی) ًَیسٌذُ سِ اص تیص-

  ضذُ سًٍَیسی کِ هسٌی ٍ ضَد دادُ غفحِ ضواسُ تایذ هسسقین قَل ًقل دس
 گیشد قشاس ”گیَهِ داخل“

 



 APA هْن زشیي ًکاذ هٌثغ ًَیسی تِ ضیَُ

 :ًَیغٌذُ یل تا :مساب•
 هناى .مساب ػٌَاى.(عال ).ًاهفزد ًَیغٌذُ، خاًَادگی ًام

 ًاؽز:اًسؾار
 .کاستشدّا ٍ هفاّین ّا، ًظشیِ :اجسواػی ضٌاسی سٍاى .( 1375 ) یَسف کشیوی،•

 .اسسثاساى ًطش :زْشاى

 :ًَیغٌذُ دٍ تا :مساب•
 ػلی :زشجوِ .کیفی زحقیق سٍش .( 1995 ) .ب گشچي ساسوي، ٍ کازشیي هاسضال،

 .فشٌّگی ّای خژٍّص دفسش اًسطاساذ :زْشاى (1377)اػشاتی هحوذ سیذ ٍ خاسسائیاى
 هی اضافِ “ّوکاساى ٍ “ًَیسٌذُ ضطویي اص تؼذ داسًذ ًَیسٌذُ ضص اص تیص کِ هٌاتؼی

 .ضَد

 



 APA هْن زشیي ًکاذ هٌثغ ًَیسی تِ ضیَُ
 هجلِ :هقالِ

 هجلِ،صفحِ ؽوارُ هجلِ، دٍرُ .هقالِ ػٌَاى.(عال ).فزد  ًام خاًَادگی، ًام
 هزدٍدی هیشاى تزرعی .( 1372 ) تْزام علیواًی، ٍ هحوذ یؼقَتی، قزتاًؼلی؛ اعذالْی،•

   زحصیلی عال در اصفْاى ؽْز اتسذایی هقطغ آهَساى داًؼ در زَلذ رزثِ تا ٍقثَلی
 32ؿ  . 2 1ٍ ؽوارُ ،2 دٍرُ ؽٌاخسی، رٍاى ّای خضٍّؼ 67-1366

 
 

 ّا ّوایؼ هقاالذ هجوَػِ :هقالِ
 هناى مٌٌذُ، تزگشار ًْاد یا هقالِ،عاسهاى ػٌَاى .(عال).فزد ًام خاًَادگی، ًام

 تزگشاری
 هجوَػِ در .رخطب دمسزی ّای تزًاهِ ایجاد ّای چالؼ .( 1386 ) احوذ خاهغاى،•

 تزًاهِ ٍ خضٍّؼ هؤعغِ (35-24 ؿ) ایزاى دمسزی ّای درٍُ تز زأهلی ّوایؼ هقاالذ
 .ًَر خیام داًؾگاُ ، 1386 اردیثْؾر زْزاى، ػالی، آهَسػ در ریشی

 
 



 APA هْن زشیي ًکاذ هٌثغ ًَیسی تِ ضیَُ

 (ایٌسزًسی / آًالیي) تزخط :هقالِ
 آًالیي، صٍرًال ػٌَاى.هقالِ ػٌَاى.(عال ).فزد ًام خاًَادگی، ًام

 عایر آدرط ؽوارُ، دٍرُ،
•  Bernstein,m.(2002).10 tip on writing the living 

web.A List Apart:For people who make 
websites,149.retried May2,2006,frome 
http://www.alistapart.com/article/writeliving 

 
 



 :اسسٌاد تِ ایٌسشًر

 زاریخ.هسي ػٌَاى(اًسؾار زاریخ ).فزد ًام خاًَادگی، ًام•
 .عایر ایٌسزًسی آدرط.هطلة رعاًی رٍس تِ آخزیي

• Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of 

 biomedical journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: 
http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 
1996 

 ًیش هٌثغ تِ دعسزعی زاریخ ,اًسْا در ,ایٌسزًسی هٌاتغ تِ اعسٌاد در•
 ؽَد هی قیذ

 



 خایاى ًاهِ ّا ٍ گشارػ ّای خضٍّؾی: هٌاتغ چاج ًؾذُ

 
 ٍ زحصیلی،داًؾگاُ هقطغ).ًاهِ خایاى ػٌَاى.(اخذ عال ).فزد ًام خاًَادگی، ًام

 .(ًاهِ خایاى ارائِ عال
 

 سالهر ٍ زحَلی  صهیٌِ دس خَد ادساک ای هقایسِ تشسسی .( 1374 ) احوذ خاهساى،•
 چاج .(1374زْشاى، داًطگاُ زشتیسی، ضٌاسی سٍاى اسضذ کاسضٌاسی ًاهِ خایاى) .سٍاًی
 .ًطذُ

 



 عال هٌثغ ًَیغی اس یل ًَیغٌذُ تا تیؼ اس یل اثز در یل

 
 اس ٍ ؽًَذ هی ًَؽسِ هزاجغ فْزعر در اثز ػٌَاى الفثایی زززیة حغة تز هٌاتغ

 .ؽَد هی اعسفادُ ًؾز عال خغًَذ تزای مَچل حزٍف
 

 .سضذ :زْشاى .اجسواػی ضٌاسی سٍاى .(الف 1387 ) یَسف کشیوی،•
 .آگِ :زْشاى .ضخػیر ضٌاسی سٍاى .(ب 1387 ) یَسف کشیوی،•

 



 هٌثغ ًَیسی ٍقسی ًَیسٌذُ ضخع ًیسر

 
  تا اثز ماهل ػٌَاى ًَیغٌذگاى، یا ًَیغٌذُ ًام جای تِ حالر، ایي در

 .ؽَد هی ًَؽسِ هایل حزٍف
 
  سٍاتط جَاًاى، .(1387).جَاًاى هلی ساصهاى زحقیقاذ ٍ هطالؼاذ هؼاًٍر•

 .جَاًاى هلی ساصهاى اًسطاساذ :زْشاى .ًسلی ٍ خاًَادگی

 



 Endnoteًشم افضاس     
 افضاسّای ًشم زشیي جاهغ ٍ تْسشیي اص یکی EndNote افضاس ًشم•

  سٍص سضذ تا .اسر خژٍّص دس ّا اسسٌاد ٍ اطالػاذ هذیشیر
  ی تشا ًیض اطالػاذ ایي هذیشیر ػلوی، اغالػاذ افضٍى

 چَى اتضاسّایی .اسر دغذغِ یک هخسلف ّای حَصُ خژٍّطگشاى
EndNote ّا اسسٌاد هذیشیر صهیٌِ دس چطوگیشی کوک ٍ 

  اسساًذاسدّای اساس تش هقالِ ًطش ٍ ػلوی هقاالذ ًَضسي
 .کٌذ هی کوک الوللی تیي ًاضشیي هخسلف



 هٌاتع هَرد استفادُ

 سایت دکتر هْرداد جاللیاى•
•  (http://www.drmehrdad.com ) 

 هرکسهطالعِ ٍ تَسعِ آهَزش پسضکی•
• http://vcheducation.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=9

811&Site=vcheducation.ajums.ac&Lang=fa-IR 
• http://www.mums.ac.ir/nurse/fa/ms_help_tez_nm 
• www.apa.org 
•  www.modares.ac.ir/file/endnot.ppt 

http://home.ched.coventry.ac.uk/caw/harvard/harvard04.
htm 
 

 اًتطارات .زًجاى.ISI هقاالت ًگارش هثاًی ٍ اصَل .ح حسٌلَ•
 1382.داًص

 
 


