
 روونكو نويسي رفرنس سيستم

   index وم پزشكي كه درنام مجالت عل. در سيستم رفرنس نويسي ونكور ليست منابع به ترتيب استفاده در متن مي آيد

medicus ثبت شده اند به طور مخفف هر سال در ليست National library of Medicine كه براي رفرنس ؛ وارد مي شود

، در برخي مجالت فرمت برخي مطالب گاهي با هم متفاوت است. نويسي به سيستم ونكور مورد استفاده واقع مي شود

و برخي عدد دوم كامل نوشته نمي ،  ۵٠٩-۵٠٢طور كامل نگارش مي شود مثل مثالً در برخي مجالت شماره صفحات به 

 .و برخي مجالت در نقطه گذاري ها متفاوت عمل مي نمايند، ٩-۵٠٢شود مثل 

. 

 نمت در بعمنا شماره نگارش طريقه

اره به صورت رفرنس در متن به شكل شم، ورنال هاي پزشكي استفاده مي شودژدر مدل رفرنس نويسي ونكور كه در اكثر 

 :آورده مي شود مثل (Superscript) باالنويس

It is impossible to record a stable maxillomandibular relationship in patients with remporomandibular   

disfunction1. 

 .مي آيند) ؛(سمي كولون و ) ,(يا قبل از كولون (.) يا نقطه ) ،(قبل از كاما : شماره رفرنس ها در متن در اين سيستم

چنانچه از يك رفرنس در دو قسمت از متن استفاده مي شود همان . شماره رفرنس ها در متن به ترتيب استفاده مي آيد

 شماره رفرنس اصلي مجدداً 

 .ذكر مي شود و نيازي به دادن شماره جديد نيست

 :جلوي جمله مي آيد مثلچنانچه دو رفرنس براي يك جمله مدنظر است شماره هر دو رفرنس در 

 … There is strong evidence of benefit in elderly patients 12, 13 

 :چنانچه بيش از دو رفرنس براي يك مطلب مي آيد در جلوي جمله محدودة رفرنس مشخص مي شود مثل

… ١-١٢۴ There is strong evidence of benefit in elderly patients 

شماره رفرنس منفرد و محدودة ساير ، فرنس هاي متوالي و غيرمتوالي در انتهاي متن استفاده مي شودچنانچه تركيبي از ر

 :رفرنس ها ذكر مي شود مثل

… ١۴-There is strong evidence of benefit in elderly patients 10, 12 

. 

   نامه پايان يا مقاله انتهاي در ها رفرنس ليست نگارش طريقه

 .براساس ترتيب استفاده در متن شماره گذاري شوند رفرنس ها بايد

رفرنس هايي كه در زيرنويس شكل ها يا جداول آورده مي شوند بايد براساس ترتيب اولين شماره اي كه در متن به آن جدول 

 .شماره گذاري شوند، يا شكل اشاره شده

. 

 هثانوي ي ها رفرنس

ولي دسترسي به آن منبع ، گاهي در مقاله اي به رفرنس هاي ديگري اشاره مي شود كه حاوي مطالب مورد نياز شما است

بايد كامالً مشخص باشد كه شما . اگر چنين بود شما به منبع ثانويه رفرنس ندهيد. ثانويه براي شما امكان پذير نيست

در متن شماره رفرنس ثانويه كه . ز اين فرم رفرنس نويسي بايد استفاده شوددر عوض ا. رفرنس ثانويه را در اختيار نداشته ايد

 [منبع اوليه[در : ] منبع ثانويه: [در اختيار نداريد را شماره گذاري مي كنيد ولي در قسمت منابع ذكر مي نماييد

 :مثال در متن

, … There is strong evidence of benefit in elderly patients 12 

 :نگارش رفرنس در قسمت منابع براي مثال فوقطريقه 

Johnson VA, Brun-Vezicnet F. Update of the drug resistance mutations is HIV-1. top HIV Med 2005; 

١٢ :١٣۵-٣١٫ In: Deeks SG. Antiretviral treatment of HIV infected adults. BMJ 2006; 332: 1489-93. 

. 

 : رفرنس عنوان هب مقاالت نگارش ريقهط

ورنال ها ژليست . نگارش شود  ( abraviate) عنوان مجله بايد براساس مدلي كه در مدالين استفاده مي شود به طور مخفف

 (Medline) در

Index Medics آورده شده است. 

. 

 :رفرنس عنوان به استاندارد مقاالت نگارش طريقه



 آورده می شود et al چه تعداد نویسندگان از این بيشتر باشد کلمهنویسنده اول در ابتدا نوشته می شود و چنان ۶نام 

١- Halpten SD, Ubel PA, Caplan AL, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory 

amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res 2002; 935 (1-2): 40-6. 

را حذف   issue مي توان ماه و شماره، در مجالتي كه صفحه بندي جلدهاي مجله به طور پيوسته و متوالي آورده مي شود

 (مي شوندپ پزشكي به طور پيوسته چااكثر مجالت . (نمود

 :مثال

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV – infected patients. N Engl J Med 2002; 284-

7. 

 :مثل. آورده مي شود  issue چنانچه شماره صفحات مجله پيوسته نيست ماه و شماره

Halpern SD, Ubel PA, caplan AL. Solid – organ trans plantation in HIV infected patients. N Engl J Med 2002 Jul 

25; 347(4): 284-7. 

شده است يا از پ به شكل نامه علمي چا چنانچه مقاله اي: كه الزم باشد مي توان ذكر نمود مثالً نوع مقاله را در صورتي

 .خالصه مقاله استفاده شود قبل از نام مجله ذكر مي گردد

Enzenberger W, Fischer PA. Metronome in parkinson’s disease [letter]. Lancet 1996; 347:1337. 

Petretz B, Bimstein E. Periodontal status in childhood and earlyadolescence. [ Abstract]. J Clin Pediatr Dent 1996; 

20(3): 229-32. 

 :اختصاصي رفرنس مورد نظر را نيز مي توان ذكر نمود مثل data base در صورت تمايل محل يا

Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid – organ trans plantation in HIV-infected patients. N Engl J Med  2002; 

347(4): 284-7. Cited in PubMed; PMID /2/40307. 

نام سازمان به عنوان نويسنده آورده ، به عنوان نويسنده مقاله مطرح باشد (Organization) چنانچه يك سازمان يا تشكيالت

 :مي شود مثل

Diabets prevention program research group. Hypertension, insulin and proinsulin in participants with inpared 

glucose tolerance. J Appl Physion 2002; 40(5): 679-86. 

ت با اين چنانچه هم شخص و هم يك سازمان به عنوان نويسنده مطرح باشند طريقه نگارش رفرنس مانند مثال فوق اس

 .نگارش مي شود، تفاوت كه اسم اشخاص قبل از نام سازمان

در مواردي كه در مقاله نام هيچ نويسنده يا سازماني ذكر نشده در ابتدا عنوان مقاله و سپس مشخصات مجله آورده مي 

 :مثل. شود

 21st  Century heart solution may have a sting in the tail. BMJ 2002; 325 (7357): 184. 

در مواردي كه مقاله به زبان انگليسي نگارش نشده است معموال ًدر مدالين عنوان آن به انگليسي ترجمه شده و در پرانتز 

 .قرار گرفته است و مخفف راهنماي زبان نيز اضافه شده است

در   Suppl لد كلمهپس از شماره ج؛ آورده شده است (Supplement) به شكل ضميمه (Volume) در مواردي كه مجلد مجله

 :آورده مي شود مثلپرانتز يا بدون آن 

Gazzard B. British HIV Association guidelines for the treatment of HIV infected adults with antiretroviral  therapy. 

 HIV Med 2005; 6(Suppl 2): 1-61. 

Warner JO, Jones CA, Kilburn SA. Pre natal sensitization in humans. Pediatr Allergy Immunol 2000; 11 Suppl 13: 

6-8. 

آورده مي شود و طريقه نگارش به  issue پس از شماره Suppl ضميمه مجله باشد كلمهء جز issue در مواردي كه شماره

 :شرح زير است

Glauser TA. Integration clinical trial data into clinical practice. Neurology 2002; 58(12 Suppl 7): 6-12. 

در پرانتز آورده مي  issue موجود است شماره issue در آدرس مقاله وجود نداشته باشد ولي شماره volume چنانچه شماره

 :شود مثل

 Gonzales JB. Use of tissue conditioners and resilient liners. Dent Clin North AM 1997; (2)249-59. 

 :مثل. ماه انتشار و شماره صفحات آورده مي شود، هيچكدام وجود ندارند issue و شماره volume ارهچنانچه شم

Ahrar K. Development of a large animal model for lung tumors. J Vasc Interv Radial 2002 Jun: 1-6. 

. 

  الكترونيكي فرمت با مقاالت نگارش



آدرس خود مقاله با فرمت چاپي نوشته مي شود و ، جستجو و يافت شده است website چنانچه مقاله از طريق اينترنت و يك

 .منبع نيز نوشته مي شود/ وب سايت / آدرس سايت مورد جستجو و تاريخ بررسي و آخرين كنترل صفحه ، در ادامه

Joenes DW, Sutow EJ, Graham BS. Influence of plasticizer on soft polymer gelation. J Dent Res 1986; 65(5): 

634-42. 

Available from: http://bmj. journals.com/cgi/content/full/333/7571/723 (accessed 10 Oct2006). 

 version شماره، نام فايل يا برنامه كامپيوتري. چنانچه يك فايل كامپيوتري به عنوان رفرنس مورد استفاده قرار مي گيرد

 .شودده مي برنامه و سال آن آور 

 :مثال

Hemodynamic III: The ups and downs of hemodynamic [computer program]. Version  2.2. Orlando (FL): 

Computerized educational systems, 1993. 

، دهموضوع مورد استفا، محل آن ، homepage به عنوان رفرنس استفاده مي شود نام  Homepage/ website چنانچه از يك

 .سايت و آدرس سايت آورده مي شود update تاريخ

 :مثال

Cancer – pain. Org [homepage on the Internt]. New York: Association of cancer online Resources, Inc; c  2000-

01 [updated 2002 May 16; cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain-org/. 

موضوعي از برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني به عنوان رفرنس در متن استفاده شده نام برنامه در گيومه و كانال چنانچه  

 :مورد استفاده و تاريخ پخش موضوع نگارش مي شود

” The world’s first face transplant”, BB C2, 17 Oct 2006. 

عنوان موضوع ، يا … مورد استفاده به عنوان منبع در يك متن استفاده شود چنانچه موضوعي با شنيدن مطلبي در يك سمينار

 .نام كنفرانس و زمان آن نوشته مي شود، مورد استفاده 

 :مثال

Arsenic in Drinking water: An update on the science; Benefite and cost: Hearing Before the subcomm. On 

Environment. Technology of the House comm.com. on science, 107th cong, 1St sess. (Oct. 4, 2001). 

. 

  رفرنس عنوان به كتاب نگارش نحوه

 در صورتي كه اولين) ويرايش(شمار، عنوان كتاب، نام نويسنده، چنانچه شخص يا اشخاصي به عنوان نويسنده كتاب هستند

ed آوردن شماره صفحات در انتهاي رفرنس در مجالت مختلف . (ياز استمحل نشر و ناشر آن و سال انتشار مورد ن، نباشد

 .(متفاوت است

 :مثال

Anusavice KJ. Philip’s science of dental materials. 10th ed. Philadelphia: WB sunders; 1996. Kennedy I, Grubb A. 

Medical law. London: Butterworth; 2000. 

مي باشد طريقه نگارش آن به عنوان رفرنس به همان شكل  (complier) يا مؤلف (editor) چنانچه كتاب داراي ويراستار

 نگارش كتاب است با

 :مثل. پس از نام افراد آورده مي شود:  

compiler  ياeditorاين تفاوت كه كلمه Johnson CD, Taylor I, editors. Recent advances in surgery. 2nd ed. Edingburg: 

Churchill living stone;2000. 

چنانچه فصلي از يك كتاب به عنوان رفرنس استفاده شود طريقه نگارش آن به اين صورت است كه ابتدا نام نويسندگان آن 

، ناشر، سپس عنوان كتاب و محل نشر، و نام ويراستار كتاب in: فصل و سپس عنوان فصل نوشته مي شود سپس كلمه

 .(در صورتي كه شماره نشر وجود دارد پس از نام كتاب ذكر مي گردد(د سال و شماره صفحه آورده مي شو

 :مثال

Watkins AD, Neuropharmacology. In: Kay AB, Foster JA, editors. Allergy and allergic diseases. 2nd ed. Oxford: 

Blackwell Science; 1997. P 505- 17. 

رسيده است براي نگارش آن پ كه به چا (conference proceedings) باشد چنانچه منبع مورد استفاده حاصل يك كنفرانس

سال و ماه و روز آن و محل آن سپس محل نشر ، نام كنفرانس، عنوان مطلب مورد استفاده، نام ويراستارانبه صورت رفرنس 

 :مثال. و ناشر و سال نشر نوشته مي شود



Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceeding of the 10th International 

congress of EMG and clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amesterdam: Elsevier; 1996. 

رسيده است براي نگارش پ چاچنانچه منبع مورد استفاده مقاله ارائه شده در يك كنفرانس باشد كه در كتابچه كنفرانس به 

 نام نويسندگان كتاب كنفرانس و كلمه،  In:  سپس كلمه، عنوان مقاله، نام ارائه دهندگان مقاله، آن به صورت رفرنس

editors سال و صفحه مورد استفاده مي ، ناشر، محل نشر. و سپس نام كنگره و سال و ماه روز آن و محل اجراي كنفرانس

 .آيد

 :مثال

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, editors. 

MEDINFO 72. Proceeding of the 7th world congress on Medical informatics; 1992 Sep 6-10;  Geneva, 

Switzerland. Amsterdam: North- Holland, 1992. P1561-5. 

محل و سال ، عنوان منتشره، نام سازمان يا دولت، چنانچه منبع مورد استفاده انتشارات دولتي يا سازمان هاي دولتي باشد

 .نوشته مي شود

 :مثال

  NHS Executive. Clinical governance: quality in the new NHS. London: Department of Health, 1999. 

عنوان و در كروشه كلمه پايان نامه و سپس شهر و كشور ، نام دانشجو، چنانچه رفرنس مورد استفاده در يك پايان نامه باشد

 .و دانشگاه و سال آورده مي شود

Bunker VM. Nutrition in the elderly with particular references to essential trace elements [ dissertation].   

Southampton England: univ. Southampton; 1987. 

كلمه مورد ، محل و ناشر و سال آن، شماره نشر، نام ديكشنري، چنانچه رفرنس يك فرهنگ لغت يا منابع مشابه آن باشد

 .استفاده و صفحه آورده مي شود

 :مثال

Dorland’s illustrated medical dictionary. 29th ed. Philadelphia: W.B. Saunders; 2000. Filamin; P 675. 

، نام روزنامه سال و ماه و روز انتشار، عنوان، چنانچه مقاالت روزنامه در متن مورد استفاده قرار گيرد نام نويسنده مقاله

 آن نوشته section قسمت يا

 ستون آن به طور اختياري در پرانتز مي تواند نوشته شود)مي شود ).  

Charter D. Patients die after wrong transplant. The times 2001 Sept 13; Sect. A: 2(Col. 4). 

نام پديدآورنده نقشه و : چنانچه از يك نقشه به عنوان رفرنس استفاده مي شود طريقه نگارش آن به اين شكل است كه

م ناشر و سال آن محل نشر و نا. نوع نقشه مورد استفاده و در كروشه كلمه نقشه آورده مي شود، عنوان شغلي افراد

 .نوشته مي شود

 :مثال

Pralt B, Flick P, Vynne C, Cardiographers. Biodiversity hotspots [map]. Washington: Conservation International; 

2000. 

. 

 يفارس در نويسي رفرنس طريقه

. در مكان هاي خاص استفاده مي شوندبرخي عاليم ، پايان نامه، كتاب، در رفرنس نويسي فارسي و انگليسي اعم از مقاله

 :مثالً

 نقطه

 پس از اسم آخرين نويسنده) الف 

 پس از عنوان كتاب يا مقاله) ب 

 آخر عبارت) ج 

 ويرگول

 كوچك از يكديگر مثالً اسامي نويسندگان از همء براي جداكردن اجزا) الف 

 در فارسي نويسي براي جداكردن نام خانوادگي و نام كوچك نويسنده) ب 

 ( ؛ ( كولون سمي

 پس از سال انتشار كتاب يا مقاله( الف: مكان هاي مورد استفاده مثل. بزرگتر استفاده مي شودء براي جدا كردن اجزا



در رفرنس نويسي .(پس از نام كوچك هر نويسنده قبل از نام نويسنده بعدي آورده مي شود، در رفرنس نويسي فارسي) ب 

انگليسي بين نام و نام خانوادگي نويسنده هيچ عالمتي قرار نمي گيرد بنابراين بين نام دو نويسنده از كاما استفاده مي 

 .(شود

  نقطه دو

 :در سه مكان استفاده مي شود

 .St مركز نشر دانشگاهي يا: تهران:  بين محل نشر و نام ناشر هم در رفرنس نويسي فارسي و هم انگليسي مثالً) الف

Louis: Mosby 

 پيش از شماره صفحه هم در فارسي و هم در انگليسي) ب

 Endocoine disorders: pathophysiology of diabetes mellitus. براي جدا كردن عناوين فرعي از اصلي مثال) ج 

  : « » گيومه

مقاله هاي ارائه ، برنامه هاي راديوتلويزيوني، فصول كتاب، شده در مجالتپ در رفرنس نويسي فارسي عنوان مقاالت چا

 .داخل گيومه قرار مي گيرد، نشده مثل پايان نامه هاپ شده در سمينارها و تمامي گزارشات علمي چا

پايان نامه تخصصي جراحي . اتوسيت هاي بالغ در سيستم پورت كبد خرگوش»پيوند هپ« . مجيد، راستي اردكاني: مثل 

 ١٣٧٢٫، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده پزشكي، عمومي

 يفارس در رفرنس عنوان به مقاالت نگارش طريقه )الف

 :مشابه نگارش مقاالت انگليسي است با اين تفاوت كه

نفر باشند اسم تمام نويسندگان نوشته مي شود و نفرات بعد به صورت همكاران يا  ٣در مواردي كه نويسندگان مقاله تا ـ ١

فصلي از يك كتاب و تمامي گزارشات  ،اسميناره، شده فارسي در مجالتپ عنوان مقاالت چاـ ٢. ديگران اضافه مي شود

، آموزش و درمان. «علوم پزشكي جامعه نگر». جمشيدي حميدرضا: مثال. نشده در داخل گيومه قرار مي گيردپ ي چاعلم

 ٣٫ـ١٣٧۴، ٢بهار ، ۶)٨(شماره 

 سرفرن عنوان به كتب نگارش طريقه )ب

 .سال، ناشر، محل نشر، نام و فاميل مترجم يا مترجمين، ترجمه، نام كتاب. نام كوچك نويسنده، نام خانوادگي نويسنده

 كتاب داراي يك نويسنده (١

چنانچه تا سه   ١٣٧۴٫، دبيرخانه هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور: تهران. آيين گزارش نويسي. عباس، حري

 .نويسنده باشد نام هر سه آورده مي شود و اگر بيش از آن باشد پس از نفر سوم و ديگران اضافه مي شود

 .محل نشر و ناشر و نام سازمان يا شركت و سال آن آورده مي شود، عنوان كتاب: يسنده باشدچنانچه كتابي فاقد نو (٢

 ١٣٧٠٫، شركت جغرافيايي و كارتوگرافي ايران: تهران. اطلس تشريح بدن انسان: مثال

و ناشر و سال  محل نشر، چنانچه سازمان يا ارگاني منتشر كننده كتاب باشد در ابتدا نام آن سازمان و سپس عنوان كتاب (٣

 .آورده مي شود

طريقه نگارش آن به اين ترتيب است كه ابتدا نام خانوادگي و اسم  چنانچه ترجمه يك كتاب به عنوا ن رفرنس معرف ي شود (۴

محل نشر و ناشر و سال آن آورده مي ، نام و نام خانوادگي مترجم يا مترجمين، ترجمه، نام كتاب، نويسنده اصليكوچك 

 .شود

چنانچه  ١٣٨١٫، انتشارات شايان نمودار: تهران. علي طيبي، ترجمه سيدحميد راجي. ارتودنسي بيشارا. سمير، يشاراب: مثل

 .كتاب ويرايش نخست نباشد شماره ويرايش پس ا زاسم كتاب آورده مي شود

ام نويسنده فصل مورد نظر چنانچه از بخشي از كتاب كه دارا ي چند نويسند ه اس ت استفاده شود ابتدا نام خانوادگي و ن (۵

 .محل نشر و ناشر و سال آورده مي شود، و بعد نام خانوادگي و نام نويسنده كتاب: سپس كلمه در، بعد نام آن فصل

 ١٣٧١٫، توس: تهران. طب اطفال. ابراهيم، اسدي: «نقش ايمني در اطفال» در. حسن، رادمنش: مثال

  :ها نامه پايان )ج

سپس عنوان در گيومه و سپس كلمه پايان نامه عمومي يا تخصصي و سپس ، م دانشجوي پايان نامهابتدا نام خانوادگي و نا

 .دانشكده و دانشگاه مربوطه و سال آن آورده مي شود

پايان . به عاج»چ بر استحكام باند برشي ادهزيوهاي سلف ا MTAD «بررسي تأثير. محمود اسماعيل، ابراهيمي چهارم: مثال

 ١٣٨۴٫، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده دندانپزشكي، ينامه تخصصي ترميم

   :فارسي سبك به مقاله نگارش طريقه )د

سال و شماره و ماه انتشار و شماره صفحات ، عنوان مقاله در گيومه و سپس نام مجله، نام خانوادگي و نام كامل نويسنده

 .آورده مي شود

http://collegeprozheh.ir/


بررسي حضور ماركرهاي ميواپي تليالي در تعيين « . نكيسا، ترابي نيا؛ پروين، محزوني؛ پرويز، ديهيمي: مثال

نزپلئومورفيك آدنوما و موكواپي درموئيد كارسينوماي غدد بزاقي» مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي ژهيستو

 ٧۶٫ـ  ١٣٨۵: ٨۵بهار  ١شماره  ٢۴دوره ، شهيد بهشتي

كلمه خالصه ، عنوان كنگره، چنانچه از مجموعه خالصه مقاالت سمينارها يا كنفرانس ها به عنوان منبع استفاده مي شود

 .محل اجرا و برگزاركننده و سال آورده مي شود، مقاالت

دانشگاه : اصفهان، خالصه مقاالت در برنامه هاي علمي، نهمين همايش سراسري انجمن اندودنتيست هاي ايران: مثال

 ١٣٨۵٫، وم پزشكي اصفهانعل

عنوان ، نام خانوادگي و نام نويسنده، چنانچه از مقاله اي كه در سمينار يا كنفرانس ارائه شده به عنوان رفرنس استفاده شود

 .سال آورده مي شود، محل و برگزار كننده، ماه و روز برگزاري كنگره، عنوان كنگره: مقاله در گيومه كلمه در

اول تا سوم (نهمين همايش سراسري انجمن اندودنتيست هاي ايراني : حوادث حين درمان ريشه» در«  .مينا، زارعي: مثال

 ١٣٨۵٫، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: اصفهان، خالصه مقاالت) شهريور

١٣٧۴ 
 


