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 در بخصوص مناسب دهی ارجاع یا نویسی رفرنس روش رعایت»

 .«است ادبی سرقت از اجتناب برای گام اولین علمی، مقاالت

مقطع  در چه و ترپایین و کارشناسی مقطع در تحصیل دوران در چه ما همه
 جامان را مختلفی هایپژوهش ،(دکتری و ارشد کارشناسی) تکمیلی تحصیالت

 همه از و گزارش کنفرانس، مقاله، هایقالب در را آن خروجی ایمکرده سعی و داده
 یا یسینومقاله هنگام در. کنیم منتشر دکتری و ارشد کارشناسی نامهپایان ترمهم
 ،یسهو یا یعمدطور به هاپژوهش این کنار در است ممکن نویسینامهپایان

 یا نویسیرفرنس روش رعایت. باشیم شده (plagiarism) ادبی سرقت مرتکب
 از شما هرگاه. است ادبی سرقت از اجتناب برای گام اولین مناسب دهیارجاع

 از املیک فهرست است الزم کنید،می استفاده دیگری فرد نوشته یا ایده پژوهش،
 ،وهشپژ منابع عنوان با خود نوشته پایان در را، ایده صاحب یا نویسنده اطالعات

 رد. گویندمی دهیارجاع یا نویسیرفرنس حاصطال در عمل این به. نمایید درج
شده  پرداخته نویسیرفرنس هایسبک ترینشدهشناخته معرفی به نوشته این

 .است
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 چیست؟ (Style Citation) دهیاستناد شیوه

 ستا قوانینی شامل شودمی گفته نیز ارجاع سبک آن به که دهیانواع استناد
اغلب، راهنمای  .شودمی اشاره منبع و مرجع به علمی ۀنوشت در آن اساس بر که

راهنمای رسمی با توضیحات، مثال و  ۀدهی در یک کتابچروش ارجاعسبک و 
  شود.ساختار منتشر می

 انواع شیوه های ارجاع دهی و رفرنس نویسی 

چندین روش مختلف برای استناد به منبع وجود دارد. درگذشته هر موضوع و 
-اشت، اما امروزه در بین دانشگاهارجاع مخصوص به خودش را د تخصصی قانون  

 یک روش برای این کار وجود دارد. بها گرایش بیشتری برای انتخاها و کالج

 

 محبوب ترین انواع ارجاع دهی و رفرنس نویسی 

طور هها باین روش شود.می MLA و APA، Chicago، Harvard شامل
  گیرند. های علمی مورد استفاده قرار میگسترده در بسیاری از تخصص

رسد دو مشخصه اصلی  میوقتی نوبت به انواع سبک های ارجاع دهی 

 :وجود دارد

مربوط به این است که چطور یک منبع در صفحه فهرست  مشخصۀ اولمورد 
( italic) شود. آیا عناوین به صورت ایتالیکنوشته می «آثار مورد استناد»منابع یا 

 تهای هر منبع در لیست قرار میشوند؟ آیا دوره زمانی یا تاریخ در اننوشته می
  گیرد؟

 روش استناد به منبع درون متن است. مشخصه دوم
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 :کرد اشاره منبع به متن درون صورت به توان می مختلف روش سه به

 تاریخ-روش نویسنده

کنید، نام در این روش، شما مستقیما در جایی از متن که به منبع اشاره می 
، که از سیستم MLA روش ءاستثناکنید. بهاو را ذکر مینویسنده و سال انتشار کار 

 کند.شماره صفحه استفاده میـنویسنده

 روش عددی
و  نویسیدمی مرجع لیست در را منبع هر به مربوط عدد شما روش، این در 

هرجایی در متن که خواستید به آن منبع خاص اشاره کنید فقط عدد مربوط به 
 کنید.آن را ذکر می

 گذاری نشانه روش
  .نویسیدمی نوشتته یا پاورقی در( اختصاری شکل به) را منبع شما 
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 گیرندمی قرار استفاده مورد همه از بیش که دهی ارجاع هایسبک

 ارجاع نوع

 دهی

 دهی ارجاع روش موضوع و تخصص

APA تاریخ-نویسنده علوم اجتماعی 
 تاریخ-نویسنده اقتصاد هاروارد
 عددی پزشکیعلوم ونکوور
 گذاری نشانه انسانیعلوم A شیکاگو
 تاریخ-نویسنده انسانیعلوم B شیکاگو

OSCOLA گذارینشانه  حقوق 
MLA انسانی)تخصص علوم

 شناسی(زبان
 عدد صفحه-نویسنده

IEEE همانند (علوم سخت IT) عددی 
Turabian انسانی )تخصص علوم

 شناسی(زبان
 گذارینشانه 

Turabian تاریخ-نویسنده اجتماعیعلم 
AMA عددی پزشکیعلوم 
ACS عدد -عددی، نویسنده شیمی

 گذاری صفحه و نشانه
NLM عددی پزشکیعلوم 
AAA عددی مطالعات اجتماعی 

APSA تاریخ-نویسنده سیاسیعلوم 
ABNT تاریخ-عددی، نویسنده علوم فنی 
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 می شود: ارائههای ارجاع دهی روشتوضیحاتی در مورد در ادامه 

 APA روش ارجاع دهی به سبک

  ”American psychological association“یا APA نویسیرفرنس روش
 این. شد خلق آمریکا، روانشناسی انجمن توسط دانشگاهی هایسسهؤم برای
. گیردمی قرار استفاده مورد اجتماعی هایپژوهش برای بیشتر دهیارجاع روش

 اعمال فاصله اینچ یک کاغذ طرف چهار هر از APA  نگاریرفرنس سبک در
 Times New Roman عموما سبک این در استفاده مورد فونت. شودمی
های دیگر نیز از این روش برای استناد به امروزه بسیاری از تخصص .باشدمی

 ؛کندتاریخ پیروی می-از سیستم نویسنده APA روش کنند. منبع استفاده می
کنید و در به منبع اشاره می یمتنروشی که در آن به شکل اختصاری و درون

 کنید.ها را به طول کامل لیست میفهرست منابع تمام مرجع 
 

 APA نمونه ای از ارجاع دهی از یک کتاب به سبک

 های سایرین در متناستناد به نوشته

منبع مورد استفاده همراه  نام خانوادگی نویسندۀ برای استناد در متن، معموالا 
 ،شود. سپسصفحه آن در متن ارائه می ۀبا سال انتشار آن منبع و شمار

ج  مشخصات کامل آن منبع در انتهای کار زیر عنوان مراجع و یا کتابنامه در
ی اای از اثر نویسندهشود. شایان ذکر است که چنانچه رجوعی کلی به ایدهمی
ام ذکر ن قیق آن منبع نمی پردازید، منحصراا ب دبه مطال نمایید و مستقیماا می

 خانوادگی نویسنده و سال انتشار آن منبع در متن کافی است. ولی اگر دقیقاا 
مطالبی را از بخشی از آن نوشته و یا ایده و نظری از نویسنده مزبور در نوشته 
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ته نوشبر نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار آن آوردید، الزم است عالوهخود می
 و شماره صفحه آن نوشته را هم در متن بیاورید.

 مثال:

( رفتار دانشجویان خود را مورد مقایسه 1831حسینی و احمدی ) .1

 قرار دادند...

 (...1831احمدی،  و در پژوهشی در مورد رفتار دانشجویان ) حسینی .2

، حسینی و احمدی رفتار دانشجویان خود را مورد مقایسه 1831در  .8

 دادند...قرار 

علمی فاقد اثر انگیزشی است یئته ءپاداش نقدی به اعضاپرداخت  .4

 .(22، ص 1831احمدی،  و )حسینی

 نحوۀ نگارش فهرست مراجع

فهرست مراجع باید در پایان نوشته بیاید. این فهرست حاوی اطالعات الزم 
ی عبرای خواننده است که به منابع مورد استناد شما به راحتی دست یابد. هر منب

ج  که در متن بدان اشاره می کنید، باید اطالعات کامل آن در فهرست مراجع در
شود باید در متن از شود، به همین نحو، هر منبعی که در فهرست مراجع درج می

 آن منبع استناد شده باشد.
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عنوان مراجع  باای جدا از متن اصلی و فهرست مراجع شما باید روی صفحه
با حروف الف ۀدرج شود. این فهرست براساس نام خانوادگی نویسندگان و برپای

 پذیرد:تنظیم و به روش زیر انجام می

  قواعد مربوط به کتاب: .1

فهرست مراجع درج شوند و عناوینی که در استناد به کتاب باید در 

 ها به شرح زیر است: عالئم بعد از آن

کتاب، حرف اول نام یا نام کوچک نویسنده  ۀالف( ابتدا نام خانوادگی نویسند
آورده می شود. سپس سال انتشار کتاب را در پرانتز می گذارید. بعد عنوان کتاب 

ت و نقطه و در نهایدنبال آن محل انتشار و دبه صورت ایتالیک، سپس نقطه و به
ک چگذارید. در زبان انگلیسی از اولین حرف نام کونام ناشر و در پایان نقطه می
 شود. نویسنده یا آغازه استفاده می

ب( چنانچه نوشته بیش از شش نویسنده داشته باشد، نام خانوادگی و نام کوچک 
 .نویسید: و همکارانمی کنید و سپس میج شش نویسنده اول را در 

چنانچه بیش از یک عنوان از یک یا چند نویسنده مورد استناد شما قرار گرفته  پ(
شوند. به این ترتیب که باشد، باز هم با همان شیوه در لیست مراجع درج می

تر( انتشار شود. کتاب یا مقاله یا اثری که زودتر )قدیمیسال انتشار رعایت می
 نویسید. یافته است را زودتر می

ها یک شخص منابعی مورد استناد قرار گیرد که نویسنده اول آنت( چنانچه 
و در مورد  آوریدباشد، در این صورت در لیست مراجع، تنها نام نویسنده اول را می

 منابع بعدی در لیست، نام خانوادگی نویسنده سوم را ابتدا بیاورید.

 ر.. مکان نشر: ناشعنوان کتابنام خانوادگی نویسنده، نام کوچک )سال انتشار(. 
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 قواعد مربوط به مقاله .2

فهرست مراجع درج شوند و عناوینی که در استناد به مقاله باید در 

 هاعالئم بعد از آن

به نشانه هایی )ویرگول، نقطه و فاصله( که بعد از عناوین درج شده است، 
دقت نمایید. این نشانه ها تقریبا ثابت هستند. همچنین عنوان مقاله به صورت 

وره، بعد از نوشتن دساده و عنوان نشریه باید به صورت ایتالیک نوشته شوند. 
ز آن را می نویسید. در زیر اگر شماره نشریه نیز وجود داشته باشد، داخل پرانت

 قالب استناد به مقاله را مالحظه می فرمایید: 

ید کنای که در یک نشریه چاپ شده است، استناد میالف( هنگامی که به مقاله
 باید در لیست مراجع به صورت زیر عمل نمایید: 

 ،فصلنامه تاریخ ایرانتحلیلی بر تاریخ ایران باستان.  .(1832خوب نظر، حسن )-
12 (8 ،)69-34. 

توجه داشته باشید که نام نشریه باید به نحوی تایپ شود که از سایر مطالب 
 در این قسمت به خوبی تمیز داده شود.

اید، باید به نحو زیر در لیست مراجع استناد نمودهبه یک رساله دکتری ب( اگر 
 عمل کنید: 

، نام نشریه عنوان مقاله. ) تاریخ انتشار(. نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک
 )شماره(، شماره صفحه. دوره
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های مربوط تشخیصی  (. مطالعه تطبیقی نظام های گروه1834شریفیان، رکسانا ) 
(DRGs در کشورهای منتخب و ارایه الگو برای ایران. رساله دکتری، دانشگاه )

 علوم پزشکی ایران، تهران.

کرده باشید، الزم است به صورت زیر عمل « وب سایت»پ( اگر استناد از یک 
 نمایید: 

 02 در سیاست خارجی و امنیت ملی. سید جمال الدین طبیبی. بازیابی شده-
 www.iran.politics.comاز  4831بهمن 

به منبع اصلی دسترسی نداشته باشید و از  ت( چنانچه درباره موضوعی مستقیماا 
 طریق منابع ثانویه بخواهید به آن منبع استناد نمایید در این صورت منحصراا 

آید. در متن هم به صورت ر لیست مراجع شما میاطالعات مربوط به منبع ثانویه د
 زیر عمل نمایید: 

سازد( ، خاطر نشان می4991مطالعات آبراهام مازلو ) به طوری که پیتر دراکر، 
 دهد که...نشان می

های ترین روشیکی از ساده APAدر نهایت، به خاطر داشته باشید که شیوه 
در صورت بروز اشتباه به سادگی قابل گیرد و می تریزیرا زمان کماستناد است، 
 اصالح است.

در بخش منابع برای این که بین منابع مختلف اشتباهی صورت نگیرد، شروع 
 . استبیرون زدگی  دارایهر منبع 

http://www.iran.politics.com/
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  Harvard روش ارجاع دهی به سبک

امروزه شیوه هاروارد در علوم تربیتی و علوم اجتماعی به عنوان رایج ترین روش 
کار می رود. این شیوه می تواند در هر زمینه علمی دیگر نیز مورد استناد به 

  استفاده قرار گیرد.

 استناد در متن .1

پس از ارائه مطلب از منبعی، باید نام خانوادگی نویسنده و بالفاصله بدون 
هیچگونه عالمتی سال انتشار آن منبع را در پرانتز قرار داده و با یک ویرگول، 

 را آورده و پرانتز را می بندید.شماره صفحه آن منبع 

 تعیینمثال: برای انجام پژوهش علمی، مطالعه و دقت و شکیبایی، عواملی 
آید که نام نویسنده را در آغاز (، گاه الزم می1ص ، 4831کننده هستند )طبیبی، 

-00، صص 4811کوب ) لذا به صورت زیر می نویسید: زرینمطلب ذکر نمایید، 
 سازد که...( خاطر نشان می 02

رای استناد به منابع الکترونیک نیز مانند منابع منتشر شده اقدام نمایید، یعنی ب
آن سایت و تاریخ آن سایت را  مسئولدهنده مطلب و ئهنام نویسنده، سازمان ارا

 کنید. مثال: قید می

جزئیات برنامه درسی این نیمسال تحصیلی دانشگاه در وب سایت 
http://www.iums.edu.ir   .موجود است 

کنید که نام نویسنده نداشته باشد، عنوان سند را در چنانچه از متنی استناد می
 پرانتز به جای نام نویسنده قرار می دهید.

http://www.iums.edu.ir/
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مثال: هر گونه تخلف در جلسه آزمون موجب محرومیت دانشجو می شود 
 حافظ(.مقررات دانشگاه  00)ماده 

 فهرست نویسی .2

ها را براساس حرف اول نام خانوادگی ، باید تمام آنیا منابعدر فهرست مراجع 
ترتیب حروف الفبا مرتب نمایید ) بدون ذکر شماره قبل از هر منبع(. نویسندگان به

. دنآیمی فهرستدر یک  ،نامه و رسالهمنابع، اعم از کتاب و نشریه و پایان ۀهم
 نگارش این منابع به شرح زیر است: برای کتاب: ۀنحو

 مثال:

 کازرون، کازرون، نشر شاپور. ( تاریخ جامع شهرستان 4831کازرونی، م.ع. )

 برای نشریه: 

 مثال:

، مدیریت «طراحی الگوی مدیریت بالیا برای ایران( »4831صدر ممتاز، ن )  
 . 01 – 03، صص 8سالمت، دوره سوم، شماره 

 خانوادگی، حرف اول نام. )سال انتشار( عنوان کتاب، محل انتشار، نام ناشر.نام 

 

 

 

 

، نام نشریه، دوره، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، حرف اول نام ) سال انتشار( 
 شماره، صفحاتی از نشریه که بدان مقاله اختصاص داده شده است. 
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 Chicago اع دهی به سبکروش ارج

 استناد به متن
ای را در داخل پرانتز، کروشه یا به صورت پس از درج مطلبی از یک منبع، شماره

نویسید: علوم مدیریت، سیاست و اقتصاد ارتباط تنگاتنگ دارند. زیر نوشت، می
(4) 

 فهرست نویسی
 کتاب

 

 مقاله

 

 MLA روش ارجاع دهی به سبک

 این شیوه استناد در حد وسیعی در پژوهش ها کاربرد دارد.

 استناد در متن
ه ئمختصری درباره منبع مورد استناد در متن خود ارادر این روش، اطالعات 

ج مراجع درج می فهرستو اطالعات کامل آن را در  دهیدمی کنید. به دنبال در

 انتشار: ناشر، سال انتشار.نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. عنوان کتاب. محل 

 

 

 

 

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. "عنوان مقاله". عنوان نشریه دوره )شماره(: 
 شماره صفحه ) سال انتشار(.
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مطلبی از یک سند یا یک کتاب در پرانتز نام خانوادگی نویسنده و شماره صفحه 
 را ذکر می کنید. 

 مثال:

ت یز شده بود و نمی توانسبرای غارت تجهاسکندر مقدونی که سپاه وی بیشتر 
در شهرهای غارت زده زیاد توقف کند، به دنبال داریوش از پارس راه ماد را در 

 (. 041پیش گرفت )زرین کوب 

سازد که سپاه اسکندر مقدونی بیشتر یا عبدالحسین زرین کوب خاطر نشان می
یاد از آنجا که نمی توانست در شهرهای غارتزده ز ،برای غارت تجهیز شده بود

 (.041در پیش گرفت ) توقف کند، لذا وی به دنبال داریوش از پارس راه ماد را

آورید، بسته به این که هنگامی که مطلبی از نویسنده دیگر در متن خود می
آن مطلب کوتاه یا بلند باشد، نحوه استناد شما متفاوت خواهد بود، در صورتی 

کنید کمتر از چهار سطر باشد، که مطلبی که از یک سند در نوشته خود درج می 
قرار دهید و سپس در پرانتز نام خانوادگی نویسنده و »« آنرا در عالمت استناد 

در مورد مطالب بیش از چهار  شماره صفحه یا صفحات مورد استناد را بگذارید.
نیست ولی باید به اندازه »« سطر، نیازی به قرار دادن مطالب در عالمت استناد 

سانتیمتر  1/0در طرف راست صفحه از حاشیه معمول )که خود سانتیمتر 1/0
است( به سمت داخل فاصله بدهید و مطلب را درج کنید. در ضمن مطالب را از 

 سر سطر بعدی درج می کنید. 

 مثال: 

طبیبی در مقاله ای با عنوان توسعه ملی، دانشگاه و پژوهش خاطر نشان می 
 سازد:
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توجه به اهداف رشد و توسعه و انتخاب  دولت در مراحل گوناگون رشد، با
ها، نقشی قاطع بر عهده دارد های مطلوب برای رسیدن بدان هدفبهترین راه
( .........08) 

 فهرست نویسی
لیست مراجع شامل تمام منابعی است که در نوشته شما مورد استناد قرار 

ید و کنج میگیرد و به صورت الفبایی با حرف اول نام خانوادگی نویسنده در می
در صورتی که نویسنده نداشته باشد با اولین حرف اولین کلمه عنوان تنظیم 

 آورید: نمایید. مراجع را به صورت زیر میمی

 

 رستفهای باشند، باید بدین نحو در یا مقاله چنانچه دو نفر نویسنده کتاب
آید، ولی برای دومین مراجع اقدام نمود: نام خانوادگی اولین نویسنده ابتدا می
 نویسنده ابتدا نام و سپس نام خانوادگی می آید. مثال:

 طبیبی، سید جمال الدین و حمید مقدسی ........

 باشند، چند نویسنده اول درستحال چنانچه تعداد نویسندگان بیش از دو نفر 
آید و برای آخرین ها میمثل اولین نویسنده ابتدا نام خانوادگی و سپس نام آن

 شود: و + نام + نام خانوادگی. نویسنده نوشته می

 :مثال

 ، ملکی، محمدرضا، ماهر، علی و حمید مقدسی. طبیبی، سید جمال الدین

 

نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک. "عنوان مقاله". عنوان نشریه دوره )شماره(: 
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 مثال کتاب در لیست مراجع:

 سسهؤالحسین، تاریخ مردم ایران: ایران قبل در اسالم. تهران: مزرین کوب، عبد
 . 4832انتشارات امیرکبیر، 

 مثال نشریه:

های مراقبت بهداشتی و سازمان»طبیبی، س، جمال الدین و حمید مقدسی. 
 .3-41( 4831) 41-4طب و تزکیه «. کیفیت اطالعات

 :مثال برای مقاله یا فصلی از کتاب

آموزش پزشکی و «. بازنگری رسالت پزشکان در جامعه»قاسمی برقی، رضا. 
درمانی. تنظیم و تدوین سعید آصف زاده. تهران: انتشارات  –خدمات بهداشتی 
  .424-443. 4831علمی و فرهنگی، 
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