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  شده)(نسخه خالصه

  

المللي ويراستاران نشريات پزشكي  شده توسط كميته بينمطابق با الگوي توصيه پژوهشي طب جانباز -نامه علميفصلشيوه ارجاع به منابع در      

(International Committee of Medical Journal Editors)  ـ  ؛شد) ونكوور شناخته مي معاهدهبا نام  (كه سابقااست منظـور  داتي بـه البته تمهي

و عدد شماره درون  شوند گذاري مي ه ترتيب ورود به متن شمارهب ،منابع در مقاالت اين مجله ارجاع به منابع فارسي براي آن در نظر گرفته شده است.

نامه  اي از شيوه شدهاشته باشيد كه اين شيوه نامه نسخه خالصه. در ادامه شرح نحوه نوشتن مشخصات منابع خواهد آمد. توجه دگيردقرار مي كروشه

بر اساس  بايد مجلهنويسي استاندارد نامه مشروح، منبع شيوهه يتا زمان ارا ، كه به زودي در اختيار عموم قرار خواهد گرفت.است مشروح منبع نويسي

يا بر حسب همساني الگـو بـا    http://www.nlm.nih.gov/citingmedicineشده در آدرس اينترنتي هيشده، نسخه انگليسي ارااين نسخه خالصه

  نوشته شده باشد. ،شده مجلههاي چاپت يكي از نسخهمنابع مقاال

  

  :هشده در نشريهيمقاله اراارجاع به 

  

  

  

  

  

  
Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002 Jul 25;347(4):284-7. 

  

  

  

  

  

  

  

  شود. قيدتواند به عنوان نويسنده مقاله  نام يك موسسه يا سازمان مي *

  شود. حرف اول عنوان، حروف اول اسامي خاص و حروف اسامي مخفف به صورت بزرگ نوشته مي ،التين يدر عنوان مقاله **

 Abbreviationتحت عنوان ) Citing Medicine )http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine شده درهيتوانيد بر اساس الگوي ارا نوشت عنوان مجالت را مي كوته* **

rules for journal titles بسازيد.   

شود. در مواردي كه دوره يا شماره داراي بخش ضميمه باشد، شماره  مي قيددر مواردي كه صرفاً عدد شماره وجود دارد (به صورت شماره مسلسل)، همان عدد داخل پرانتز  ****

  شود:  نوشته مييكي از دو شكل زير براي نمونه بخش انتهايي ارجاع به شود.  مي نوشته ”Suppl“ بعد از  نوشتن ميمهبخش ض
2004;13(6 suppl2):22-9.   

1998;14 suppl 4:31-8.   
  گيرد. صورت مي ”Pt“شده به همين شكل اما بعد از قيد بنديارجاع به يك بخش از مجالت بخش

  

 فاصــله+حرف اول نـام و نـام ميـاني نويســنده   يـك  نـام خـانوادگي نويسـنده اول+   
فاصـله+حرف  يك فاصله+ نام خانوادگي نويسنده دوم + يكاول+عالمت ويرگول+

+ نام خانوادگي . . .فاصله+ يكاول نام و نام مياني نويسنده دوم+ عالمت ويرگول+

فاصله+حرف اول نام و نام مياني نويسنده آخر+عالمت نقطهيك نويسنده آخر+
*

  

را در جايگاه نويسـنده   et alام، 6نفر بعد از نفر  6(براي تعداد نويسندگان بيش از 
  بع نويسي ذكر نكنيد.)هفتم بنويسيد و ساير نويسندگان را در من

نقطه عالمت+عنوان مجله نوشت كوتهفاصله از نقطه بعد از عنوان مقاله+يك 
***

 

(اضافه كردن ماه و روز انتشار طبقفاصله از نقطه بعد از عنوان مجله+سال انتشاريك
+عالمـت  (Volume)دورهعـدد  اختياري اسـت.)+عالمت نقطـه ويرگول+  الگوي زير 

ــز ســمت چپ+ ــز ســمت راســت+عالمت  (Issue)عــدد شــمارهپرانت ــت پرانت +عالم
دونقطه+شماره اولين صفحه مقاله+عالمت خط فاصله+ارقام تغيير يافته شماره آخرين 

صفحه مقاله نسبت به اولين صفحه آن+عالمت نقطه
****

+عالمت نقطهعنوان مقالهنقطه بعد از نام آخرين نويسنده+فاصله از يك   
**

 



نام كامل  تا جايي كه ممكن باشددگان، با اين تفاوت كه به جاي حرف اول نام نويسن ؛گيرد به همين صورت مورد ارجاع قرار مي نيزمقاله فارسي 

  شود. براي نمونه: مي نوشتهشود و عنوان مجله نيز به طور كامل  مي قيدايشان 

  .45-52:2)1؛(1383. مجله تحقيقات پزشكي مبتال به بتا تاالسمي ماژور. بررسي ميزان نااميدي و اضطراب در نوجوانان ياسيني اردكاني سيدمجتبي.، دهقاني خديجه ،زهرا پورموحد

  

ز صرفا شامل شماره صفحات و قسمت آخر ارجاع ني شود به جاي نام مجله قيد ميشده در همايش، عنوان و تاريخ همايش هيبراي ارجاع به مقاله ارا

  ر كتابچه همايش است.مقاله مورد ارجاع د

  

  

  كتاب: ارجاع به

  شود. ابه با عنوان مقاله در بخش قبلي نوشته ميدر جايگاه مشعنوان كتاب شود. بعد از نام نويسندگان،  نام نويسندگان مانند ارجاع به مقاله قيد مي

 

  

  

 

Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.  p. 9-12. 

 

  

  

  

  

  

  قيد كنيد. "Country, City"به صورت عنوان شهر را توانيد * در صورت تمايل به ذكر كشور محل انتشار مي

  اختياري است.حات ارجاع به كتاب صف** ذكر شماره 

  

  براي نمونه: ارجاع به كتاب تاليفي فارسي نيز به همين صورت است.

  

 .42ص.  .1383؛ انتشارات براي فردا . تهران:م پزشكيوش شناسي تحقيقات كيفي در علور. السادات اشرف صانعي ،عليرضا نيكبخت

 

  به اين صورت است: سازمانشده توسط يك منتشرارجاع به كتاب يا گزارش 

  
Royal Adelaide Hospital; University of Adelaide, Department of Clinical Nursing. Compendium of nursing research and practice 

development, 1999-2000. Adelaide: Adelaide University; 2001. 

  

شود. بعد از  مي قيدبعد از عنوان كتاب، نام ويراستار يا ويراستاران  شته شده باشند،شوراي ويراستاري نوبراي ارجاع به كتبي كه تحت نظر ويراستار يا 

و  شود انند يك نام به متن اضافه ميو در ارجاع فارسي كلمه ويراستار يا ويراستاران م editorsيا  editorكلمه  در ارجاع التين نام آخرين ويراستار

  براي نمونه: آيد. بعد از آن عالمت نقطه مي

 

Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. New York: March of Dimes Education 

Services; 2001. 

  

  كتاب+عالمت نقطهedition+شمارهكتابيك فاصله از نقطه بعد از عنوان

شهر محل چاپ+عالمت+از بخش قبلييك فاصله از نقطه بعد

ويرگول عالمت نقطهكتاب+دونقطه+يك فاصله+نام ناشر 
*

  

ــام     ــد از ن ــول بع ــه ويرگ ــله از نقط ــك فاص ي

ــر ــال+ناشـ ــار+عالمت  سـ ــه+انتشـ يك نقطـ

يـك فاصـله+   ++عالمت نقطـه pفاصله+حرف 

تغيير يافته شماره آخـرين صـفحه ارجـاع    ارقام 

نسبت به اولين صفحه آن+عالمت نقطه
**

  



 "در:"و در ارجاعات فارسي بعد از قيـد   ”:In“در ارجاعات التين بعد از قيد  كتاب، بعد از قيد نام نويسندگان و عنوان فصل، ي ازبراي ارجاع به فصل

  است. براي نمونه: شود. نوشتن شماره صفحات ارجاع در اين مورد الزم مشخصات كتاب شامل نام ويراستاران، عنوان كتاب و ... نوشته مي

  
Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The 

genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 

نامه يا رساله، در انگليسي كلمه نامه يا رساله دكتري هم مانند ارجاع به كتاب است، با اين تفاوت كه بعد از عنوان پايانارجاع به پايان

“Dissertation” و در جايگاه مشابه با نام ناشر در  شود قيد مي براكتبين عالمت  "رساله دكتري"يا  "ارشدنامه كارشناسيپايان" و در فارسي كلمه

  شود. براي نمونه: ارجاع به كتاب نيز نام دانشگاه نوشته مي

  
Borkowski MM. Infant sleep and feeding: A telephone survey of hispanic americans [dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central 

Michigan University; 2002. 

 دانشگاه ]. تبريز:ارشدكارشناسي نامهانمراغه [پاي بهشتي شهيد بيمارستان اورژانسي بيماران بالين) بر 99(كد  احياء گروه حضور بر FOCUS-PDCA تاثير ررسيبهرام. ب حبيبي

  .87-94. ص. 1386؛ تبريز پزشكي علوم

  

  

  اينترنت:ارجاع به 

  

  ):... هاي داده اينترنتي وهاي اينترنتي، پايگاهسايت منبع اطالعاتي روي وب (شامل وبارجاع به 

  

  

  

  

  

 

Cancer Pain [homepage on the Internet]. New York: Association of Cancer Online Resources, Inc.; c2000-01 [updated 2002 May 16; 

cited 2002 Jul 9]. Available from: http://www.cancer-pain.org/. 

 

  

  

  شود. اطالعات مورد نياز اين بخش عموماً در پايين صفحه وب نوشته مي *

  

در ارجاع به مقاله) نوشته  شده در پايگاه وب، نام نويسنده(گان) و عنوان آن متن (مشابه با نام نويسنده و عنوان مقالهدر صورت ارجاع به متن نوشته

  شود. مي

  

به جاي  ؛شود ذكر مي "وبگاه"با اين تفاوت كه در ارجاع به سايت وب داخل براكت كلمه  ؛مشابه با نمونه التين است نيزارجاع به اطالعات فارسي 

Updated  به جاي "روزآوري به"كلمه از ،Cited  و به جاي  "تاريخ ارجاع"از عبارتAvailable from  شود. استفاده مي "دسترسي"از كلمه  

  

  

عنوان پايگاه خبري+يك فاصله+عبارت معـرف نـوع   

 بين براكت+عالمت نقطهمنبع اطالعاتي 

پايگاه وب+عالمت دونقطه+يك فاصله+ نام نهاد متولي پايگاه يك فاصله از نقطه بعد از بخش قبلي+شهر محل سازمان متولي

تاريخ آخــرين روزآمــد ســازي+عالمت نقطــه ك فاصــله+يــ+Copyrightخ يوب+عالمــت نقطــه ويرگول+يــك فاصــله+تار

خ دسترسي به منبع+عالمت نقطهويرگول+يك فاصله+تاري
*

 

 نترنتي منبع مورد ارجاع+عالمت دونقطه+يك فاصله+آدرس اي"Available from"بارتعيك فاصله از نقطه بعد از بخش قبلي+


