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 ونکوور نویسیمنبع

-ینب کمیتۀاست که  شود و سیستمیی استفاده میکمتون پزش در زمینۀ غالبابه روش ونکوور،  نویسیمنبعاز 

 و توسعه داده است.  کرده معرفی المللی سردبیران مجالت پزشکی

وشتاری و نذاری و عالئم گنقطه رعایت دقیق و صحیح قواعد ونکوور، نویسیمنبع به هنگام استفاده از روش نکته:

  الزامی است. نویسیمنبعترتیب جزئیات در همچنین 

 ران و ناشراننویسندگان، ویراستااستفادۀ برای  NLMو راهنمای روش  AMA نامۀراهنمای حاضر بر اساس شیوه

 ایبرربوطه مختار فایل سا ،به همراه این دستورالعمل رسانی پزشکی تهیه شده است.مدیریت و اطالع ۀدر دانشکد

برای  "create and copy normal style" فایل وردو  )Endnoteاندنوت ) افزاراستفاده در محیط نرم

 ود.شارائه میدر داخل متن از چپ به راست  منابع تنظیم ترتیب اعداد به منظورکپی کردن استایل 

 چیست؟ نویسیمنبع

ق در تحقی رای استفادهها را بطالعات و ایدهاستاندارد برای ارجاع به منابعی است که ا یک شیوۀ نویسیمنبع

 . مهمی استبسیار  مسئلۀ نویسیمنبعدر شیوه  یکسانی شیوۀ کار. می کند فراهم

 چیست؟ نویسیمنبعدلیل 

به در واننده را قااستنادها را مشخص  و خ از سرقت علمی بسیار مهم است؛ زیرابرای جلوگیری  نویسیمنبع

 د.جعه نمایشده مرا اصل منبع استناد به ، وی می توانددر صورت نیاز به اطالعات بیشتر و کندمی مطالب پیگیری

 نویسیمنبعمراحل 

 این مراحل عبارتند از:

 صفحات. شناختی و شمارۀ تمام جزئیات کتابذکر  -

 استنادها منابع و فهرست گذاری، عالئم نوشتاری و فواصل در نقطهرعایت دقیق قواعد  -

 در محل مناسبی از متن.استنادها قرار گرفتن  -

 در پایان متن.متنی هستند( منابع )که شامل استنادهای درونقرار گرفتن فهرستی از  -
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 استناد در متن

 نکاتی که در این زمینه مطرح است، عبارتند از:

هش ای پژوای برو پشتوانه ذکر می شوداطالعاتی )ارجاعی( است که به عنوان منبع در متن  استناد -

 شود.عددی است که در فهرست منابع با منبعی مرتبط میشود. استناد در قالب محسوب می

از این روش  شوند.اعداد فارسی در پرانتز نشان داده می بادر روش ونکوور، استنادهای درون متن مقاالت  -

 شود.ها و تصاویر نیز استفاده میدر متن، جدول نویسیمنبعبرای 

 (.1ند: )کند، ماناندنوت از اعداد فارسی داخل پرانتز استفاده می نویسیمنبعافزار نرم -

ه نویسند ر نامحتی اگ ؛یابددر روش ونکوور برای هر استناد و ارجاع مربوط به آن، یک عدد اختصاص می -

 (10میت )ال: اسمث برای ؛باید جلوی آن ذکر شود این عدد ،ها در درون متن جمله آمده باشدیا نویسنده

 استدالل کرده است که ... .

ظر ن شود، صرف از منبع مورد نظر دوباره استفادههر جای متن که در ، منبعاختصاص داده شده به  عدد  -

 گیرد. مورد استفاده قرار می از موقعیت قبلی آن در متن، مجدداً

تناد ند( اسالی و پشت سر هم هستهای آنها متوهنگامی که در بخشی از متن به چند منبع )که شماره -

 (.14-18)مثال:  رود؛ برایلین و آخرین عدد به کار میو( برای توالی ا-شود، خط فاصله )

رای ب خالی از ویرگول بدون فضایهنگامی که در بخشی از متن به چند منبع غیرمتوالی استناد شود،  -

 (.6، 8، 12) مثال: ؛ برایشوداستفاده می جداسازی آنها

نها از اید تبود نداشته باشد، برای پشتیبانی از توضیحات، چنانچه هیچ عدد استنادی در این بین وج -

( 1-2مثال ) برای ؛شودنفاده است (-فاصله )( و از خط 2،1)کرد گول بدون فضای خالی استفاده ویر

 .ستنیصحیح 

است  ممکن اصخیک ارجاع  مثالًزیرا  ؛جایگاه اعداد استنادی در درون متن باید به دقت انتخاب شوند -

ر آخر دگول ویر قطه وداد ارجاع باید بعد از نکلی، اع وان یک قاعدۀتنها به بخشی از جمله بازگردد. به عن

 . قرار گیرد پرانتزمله و درون دو ج

با توجه به برعکس شدن ترتیب شماره ها در نرم افزار اندنوت هنگام استناد به چند منبع در نکته:  -

تنظیمات خودکار  برای کسب اطالعات بیشتر در مورد .(2، 4، 8( یا )14-18ز متن )برای مثال: )بخشی ا
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 23-27 اتصفحبه متن داخل اعداد از چپ به راست در  تنظیم ترتیب: اول قسمت راهنمابه انتهای 

  .شود مراجعه

 :مثال

مله ز آن جاه کهایی برای استفاده از محیط مجازی به جای آزمایش بر روی موش انجام شده است تالش -

 ( اشاره کرد.20-22یا ... ) (57،60توان به پروتکل ... )می

 (1. )»...«اند که مولر و همکاران به این موضوع اشاره داشته -

 فهرست منابع چگونگی تهیۀ

 ؛ده استشمتن سند( به آنها استناد شود که در کار تحقیق )فهرست منابع تنها شامل جزئیاتی می -

ی کاف چنان آناید آن(. این جزئیات ب نظایرسایت اینترنتی و  مانند کتاب، مقالۀ موجود در مجله، جزوۀ)

 بیابند و مورد استفاده قرار دهند. را به روشنیبتوانند ارجاعات  خوانندگانباشد تا 

ه فهرست شد هایخلنامه، مقاله و یا گزارش آورده شود، همراه با مدایانباید در انتهای پ عفهرست مناب -

 اند.به ترتیب شماره و همان ترتیبی که در متن ذکر شده

 منابع ذکر شده از اینترنت باید در فهرست منابع ذکر شوند. -

عدم  رتر صوذکر شوند. مشخصات منابع فارسی )دمنابع در فهرست منابع باید به زبان انگلیسی  ۀکلی -

 وجود مشخصات انگلیسی( باید به انگلیسی ترجمه شوند.

 به صورت دستی اضافه شود. وذکر  [In Persian]عبارت در انتهای منابع فارسی باید  -

 نویسیمنبعافزار نرم

 یامکان دسترس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، رسانی پزشکیۀ مدیریت و اطالعدانشکد

ظر ر مورد ند. ساختاکنافزار به ایجاد فهرست منابع کمک میافزار اندنوت را فراهم ساخته است. این نرمنرمبه 

وانند تشجویان میافزار اندنوت تهیه شده است. دانروش ونکوور در نرم ودانشکده در  نظرات کارشناسیبراساس 

 ه کنند.افزار استفادبرای سهولت انجام کار از این نرم ،در صورت تمایل
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 :می شودپیشنهاد موارد زیر  ، رعایتصحیح نویسیمنبعبرای اطمینان از  توجه:

  ر د ردد،گمی برای تمام منابعی که به صورت غیردستی )اینترنتی( وارد کتابخانه اندنوت  شودسعی

 .شوداز پایگاه اصلی استفاده  Google scholarبه جای صورت امکان 

 منابع از  هرگاهGoogle scholar  بررسی د بایصحت فیلدهای پر شده ، می شودوارد کتابخانه اندنوت

یلد ر هر ف، دهم چنین .گرددبه صورت دستی تکمیل  ،نقص در هرکدام از فیلدها وجود و در صورت شود

  .شودتوجه نیز به کوچکی یا بزرگی حروف باید 

  منابع مربوط به کنفرانس ها در  پرشده یلدهایهر کدام از ف، درستی یبه صورت دستباید(Conference 

Paper  یاConference Proceeding   )تکمیل گردد.و  بررسی  

 :در فیلد عنوان

o  حروف  با کلمات دیگر تمام و بزرگ تایپ می شود حروفبا  کلمۀ اول از اول اولین حرف تنها

 (.NLM :مانند ،هاشود )به جز سرنامکوچک نوشته می

o  ی آن با حروف کوچک نوشته م ، ولی گستردۀعنوان بزرگ تایپ می شودحروف اختصار در

 شود. 

 مثال:

1. The influence of challenging goals and structured method on Six Sigma project 

performance: A mediated moderation analysis 

2.  Electronic medical records (EMR) system 

3. Improving electronic health record (EHR) functionality 

  هاژورنالمجله یا به مقاالت مربوط  نویسیمنبعدر (Journals)،  باید نام اختصاری ژورنال به صورت

 در پابمد ها ژورنالبه جای نام کامل آن نوشته شود. اسامی اختصاری  ،دستی در فیلد نام ژورنال

(Pubmed )نام اختصاری ژورنال در سایت  هرگاه .وجود داردNLM با توان می ،آورده نشده باشد

 InCites™ Journalیا www.journalseek.netیا  www.journalabbr.comبه پایگاه های  مراجعه

Citation Reports    یا وب سایت(Website)  یدست یافت. در صورتی که نام اختصاربه آن مجله 

 نوشته شود. آننام کامل  باشد،نشده  نمایهژورنال در هیچ سایتی 

   آن  پر شدن بررسی تمام فیلد های ضروری و نحوۀ ،شدن هر منبع به کتابخانه اندنوتبعد از اضافه

 ( الزامی است.21-7مطابق جداول صفحات )

https://www.google.com/patents/US6347329
http://www.journalseek.net/
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 افزار اندنوتدر نرم نویسیمنبعراهنمای 

لدهای فیبا راه یت و ...( همسانامه، وبانواع منابع )کتاب، مقاله، گزارش، پایان نویسیمنبع در این قسمت، نحوۀ

 ضروری و مثال ذکر شده است.

 

 Reference type: Book 

 نام فیلد مثال نوع منبع

کتاب با یک 

 نویسنده

1. Portney LG. Foundations of clinical research: Applications to practice. 

New York: Springer; 2017. 

 

Author 
Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
 

Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 تا دوکتاب با 

 نویسنده شش
2. Collen M, Portney LG, Hovenga E. Clinical reaesrch informatics. New 

York: Springer; 2016. 

Author 
Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
 

Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 تربا بیشکتاب 

 ششاز 

 نویسنده

3. Collen M, Portney LG, Hovenga E, Shortliffe E, James JC, Neilson J, et 

al. Computer applications in health care and biomedicine. New York: 

Springer; 2015. 

Author 
Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
 ششم ویرگول گذاشته و کلمه پس از نویسندۀ ،باشد نفر بیشتر ششاز گر تعداد نویسنده ا et al دذکر می شو . 

 

Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

نام  بدونکتاب 

 نویسنده
4. Computer applications in health care and biomedicine. New York: 

Springer; 2014. 

Title 
Place Published 

Publisher 
Year 
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Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

های یک کتاب

 نویسنده 

5.  Shortliffe E. Computer applications in health care and biomedicine. 

New York: Springer; 2016. 

6.  Shortliffe E. Biomedical informatics. New Jeresy: John Wiley & Sons; 

2010. 

Author 
Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
 

 

Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

با  کتاب

های ویرایش

 مختلف 

7. Shortliffe E. Computer applications in health care and biomedicine. 2nd 

ed. New York: Springer; 2016. 

8. Murtagh J. John Murtagh’s General practice. 4th ed. Sydney: McGraw 

Hill Australia; 2007  

Author 
Title 

Edition 
Place Published 

Publisher 
Year 

 برای ویرایش اول کتاب فیلد  یرایش بعد از عنوان قرار می گیرد.و شمارۀ Edition  شود.نمیپر 

  پر کردن فیلد برایEdition ازایدب nd  یاrd  یا th  لوی فیلد جمثال  ؛شود استفادهشماره ویرایش کتاب با همراه Edition 

 برای ویرایش چهارم. 4th برای ویرایش سوم و  3rdبرای ویرایش دوم، 2nd :وشته شودن
 

 

Reference type: Edited Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

کتاب ویرایش 

 شده

9. Shortliffe E, Embi P, editors. Biomedical informatics. New Jeresy: John 

Wiley & Sons; 2010. 

10. Brooks A, Mahoney P, Rowlands B, editors. ABC of  tubes, drains, 

lines and frames. Malden, Mass: BMJ Books, Blackwell Pub.; 

2008.  

Editor 

Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
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Reference type: Book Section 
 نام فیلد مثال نوع منبع

کتاب چند 

 جلدی

 
11. Bennett GL, Horuk R. Iodination of chemokines for 

use in receptor binding analysis. In: Horuk R, editor. 

Methods in Enzymology. vol 288. New York (NY): Academic 

Press; 1997. p. 134‐48. 

Author 

Title 

Editor 

Series Title 

Volume 

Edition 

Place Published 

Publisher 

Year 

Pages 

 نام آن بعد از کلمه  ،در صورت وجود ویراستارIn شود. ذکر می 

  برای ویرایش اول کتاب فیلدEdition  شود.پر نمی 
 

  

Reference type: Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 Shortliffe E. Biomedical informatics [Embi P, trans]. New Jeresy: John .12 کتاب ترجمۀ

Wiley & Sons; 2010. 

Author 
Title 

Place Published 
Publisher 

Year 
  کلمه  ویرگولبه صورت مثال نوشته شود و پس از قالب ][ نام مترجم یا مترجمان در فیلد عنوان درtrans آورده شود. 

 

Reference type: Electronic Book 
 نام فیلد مثال نوع منبع

کتاب 

 الکترونیکی

13. Shortliffe E. Biomedical informatics [Internet]. New Jeresy: John 

Wiley & Sons; 2010 [cited 2015 Nov 12]. Available from: 

http://www.springer.com/science/article/pii/S1067502. 

 

14. Fischer T, Langanke M, Marschall P, Michl S. Individualized medicine 

ethical, economical and historical perspectives [Internet]. Cham: Springer 

International Publishing; 2015 [cited 2015 Jul 14]. Available from: Ebook 

Library 

Author 
Title 

Type of Medium 
Place Published 

Publisher  
Year 

Year Cited 

Date Cited 

URL 
 

 

 

 

http://www.springer.com/science/article/pii/S1067502
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Reference type: Book Section 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 فصلی از کتاب 

15. Shortliffe E, Embi P. Clinical trials. In: Shortliffe E, Embi P, editors. 

Clinical research informatics. 2nd ed. New Jeresy: John Wiley & Sons; 

2010; P.40-65. 

 

16. 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. 
 

Author 
Title 

Editor 
Book Title 

Edition 
Place Published 

Publisher 
Year 

Pages 

  در فیلدTitle  شود.نام فصل کتاب ذکر 

  در فیلدBook Title  شود.نام کتاب ذکر 

  برای پر کردن فیلدEdition  2 ویرایش نوشته شود )مانند ، شمارۀمطابق با اعداد ترتیبی انگلیسی بایدnd ،برای ویرایش دوم 

3rd  4 برای ویرایش سوم وth برای ویرایش چهارم.) 

  برای ویرایش اول فیلد Edition  شود.نمیپر 
 

 

Reference type: Dictionary 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 ;Stedman's medical dictionary. 3rd ed. Baltimore:Williams & Wilkins .17 دیکشنری

2015. Clinical trials; p. 21-2. 

Dictionary Title 
Edition  

Place Published 

Publisher 
Year 
Title 

Pages 

  در فیلدDictionary Title  شود.نام دیکشنری ذکر 

  در فیلدTitle شود.مورد نظر آورده  موضوع یا واژۀ 

  برای پر کردن فیلدEdition  2)مانند  ؛ویرایش نوشته شود ، شمارۀباید مطابق با اعداد ترتیبی انگلیسیnd  ،برای ویرایش دوم

 rd3 برای ویرایش سوم و th4   .)برای ویرایش اول فیلد برای ویرایش چهارم Edition  شود.نمیپر 
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Reference type: Dictionary 
 نام فیلد مثال نوع منبع

دیکشنری 

 )آنالین(

18. Stedman's medical dictionary [Internet]. 3th ed. New York: Thomas 

Lathrop; 2015. Clinical trials; p. 21-2.[cited 2016 Apr 12]. Available from: 

http://agris.fao.org/agris. 

Dictionary Title 
Type of work 

Edition 
Place Published 

Publisher 
Year 
Title 

Pages 

Access Date  

URL 

  در فیلدDictionary Title  شود.نام دیکشنری ذکر 

  در فیلدTitle شود.مورد نظر آورده  موضوع یا واژۀ 

  برای پر کردن فیلدEdition  2مانند ) ؛ویرایش نوشته شود ، شمارۀباید مطابق با اعداد ترتیبی انگلیسیnd  ،برای ویرایش دوم

3rd  4 برای ویرایش سوم وth برای ویرایش چهارم.) 

  برای ویرایش اول فیلد Edition  شودنمیپر. 

  نام ویراستار بعد از کلمهIn شود.ذکر می 
 

 

Reference type: Encyclopedia 
 نام فیلد مثال منبعنوع 

 .Bern T. Clinical trials. In: Embi P, editor. Encyclopedia of bioethics .19 المعارف هدایر

6th ed. Baltimor: Sage Publications; 2015. vol. 10 p. 154-5. 

Author 
Title 

Editor 

Encyclopedia Title 
Edition 

Place Published 
Publisher  

Year 

Volume 

Page 

  در فیلدTitle  شود.موضوع مورد نظر آورده 

  در فیلدEncyclopedia Title شود.المعارف ذکر نام دایره 

  برای پر کردن فیلدEdition  4)مانند  ؛ویرایش نوشته شود ، شمارۀباید مطابق با اعداد ترتیبی انگلیسیth  برای ویرایش چهارم و

2nd .)برای ویرایش دوم 

  برای ویرایش اول فیلد Edition  شود.نمیپر 

  نام ویراستار بعد از کلمهIn  شود.ذکر 
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Reference type: Journal Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ژورنال  مقالۀ

 یک نویسنده
20. Richesson B. Clinical research informatics and electronic health record 

data. Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

Author 
Title 

Journal 
Year 

Volume 
Issue 
Pages 

 ها باید به صورت اختصاری در فیلد  عناوین ژورنالJournal  این فیلد به طور خودکار  ،غیردستی نویسیمنبعوارد شوند. )اغلب در

اری ه نام اختصبدسترسی  است تا نام ژورنال به صورت دستی ویرایش شود(. برای الزم ،بنابراین شود؛با نام کامل ژورنال پر می

 مراجعه شود. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsآدرس به ژورنال 

 در سایت  نام اختصاری ژورنال هرگاه: نکتۀNLM  پایگاه های  به مراجعهبا توان می نشود،یافتwww.journalabbr.com  یا

www.journalseek.net  یا Journal Citation Reports TMInCites   یا وب سایت مجله دست یافت. 

  شود.می نام کامل ژورنال نوشته  باشد،نشده  نمایهژورنال در هیچ سایتی  ینام اختصار هرگاه: 2نکتۀ 
 

 

 

 

Reference type: Journal Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ژورنال  مقالۀ

 دو نویسنده
21. Richesson B, Horvath M. Clinical research informatics and electronic 

health record data. Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

Author 
Title 

Journal 
Year 

Volume 
Issue 
Pages 

 ها باید به صورت اختصاری در فیلد  عناوین ژورنالJournal  این فیلد به طور خودکار  ،غیردستی نویسیمنبعوارد شوند. )اغلب در

 یرنام اختصا به یسترسد یبرااست تا نام ژورنال به صورت دستی ویرایش شود(.  الزم ،بنابراین ؛شودبا نام کامل ژورنال پر می

 مراجعه شود. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsژورنال به آدرس 

 نام اختصاری ژورنال در سایت  هرگاه: 1ۀنکتNLM  به پایگاه های  مراجعهتوان با می نشود،یافتwww.journalabbr.com 

 .دست یافتبه آن یا وب سایت مجله    Journal Citation Reports TMInCites یا  www.journalseek.netیا 

 شود.می نام کامل ژورنال نوشته باشد، نشده  نمایهژورنال در هیچ سایتی  ینام اختصار هرگاه: 2ۀنکت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journalseek.net/
http://www.journalseek.net/
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Reference type: Journal Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ژورنال  ۀمقال

 نویسنده سه
22. Richesson B, Horvath M, Embi P. Clinical research informatics and 

electronic health record data. Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

Author 
Title 

Journal 
Year 

Volume 
Issue 
Pages 

 ها باید به صورت اختصاری در فیلد  عناوین ژورنالJournal  این فیلد به طور خودکار  ،غیردستی نویسیمنبعوارد شوند. )اغلب در

ری نام اختصا سترسی بهبرای داست تا نام ژورنال به صورت دستی ویرایش شود(.  الزمبنابراین  ؛شودبا نام کامل ژورنال پر می

 مراجعه شود. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsآدرس به ژورنال 

 نام اختصاری ژورنال در سایت  هرگاه: 1ۀنکتNLM  به پایگاه های  مراجعهتوان با می نشود،یافتwww.journalabbr.com 

 .دست یافت به آن یا وب سایت مجله   Journal Citation Reports TMInCites یا  www.journalseek.netیا 

 شود.می نام کامل ژورنال نوشته  باشد،نشده  نمایهژورنال در هیچ سایتی  ینام اختصار هرگاه: 2ۀنکت 
 

 

Reference type: Journal Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ژورنال  مقالۀ

سه تا شش 

 نویسنده

23. Richesson B, Horvath M, Embi P, Greenes R, Bern T, Harisoon E. 

Clinical research informatics and electronic health record data. 

Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

Author 
Title 

Journal 
Year 

Volume 
Issue 
Pages 

 ها باید به صورت اختصاری در فیلد  عناوین ژورنالJournal  این فیلد به طور خودکار  ،غیردستی نویسیمنبعوارد شوند. )اغلب در

ری نام اختصا سترسی بهبرای داست تا نام ژورنال به صورت دستی ویرایش شود(.  الزمبنابراین  ؛شودبا نام کامل ژورنال پر می

 مراجعه شود. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsآدرس به ژورنال 

 نام اختصاری ژورنال در سایت  هرگاه: 1ۀنکتNLM  به پایگاه های  مراجعهتوان با می نشود،یافتwww.journalabbr.com 

 .دست یافتبه آن یا وب سایت مجله    Journal Citation Reports TMInCites یا  www.journalseek.netیا 

 شود.می نام کامل ژورنال نوشته  باشد،نشده  نمایهژورنال در هیچ سایتی  ینام اختصار هرگاه: 2ۀنکت 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journalseek.net/
http://www.journalseek.net/
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Reference type: Journal Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ژورنال  ۀمقال

بیشتر از شش 

 نویسنده

24. Richesson B, Horvath M, Embi P, Greenes R, Bern T, Harisoon E, et 

al. Clinical research informatics and electronic health record data. 

Yearb Med Inform. 2014;9(1):215-25. 

Author 
Title 

Journal 
Year 

Volume 
Issue 
Pages 

 بعد از نام نفر ششم از  ،اگر تعداد نویسندگان مقاله بیشتر از شش نفر باشدet al .استفاده خواهد شد 

 ها باید به صورت اختصاری در فیلد  عناوین ژورنالJournal  این فیلد به طور خودکار  ،غیردستی نویسیمنبعوارد شوند. )اغلب در

 ام اختصارینسترسی به برای داست تا نام ژورنال به صورت دستی ویرایش شود(.  الزمبنابراین ؛ شودبا نام کامل ژورنال پر می

 مراجعه شود. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsآدرس به ژورنال 

 نام اختصاری ژورنال در سایت  هرگاه: 1ۀنکتNLM  به پایگاه های  مراجعهتوان با می نشود،یافتwww.journalabbr.com 

 .دست یافتبه آن یا وب سایت مجله    Journal Citation Reports TMInCites یا  www.journalseek.netیا 

 شود.می نام کامل ژورنال نوشته  باشد،نشده نمایه نام اختصار ژورنال در هیچ سایتی  هرگاه: 2ۀنکت 
  

 

 

 

 

 

Reference type: Electronic Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 ۀمقال

 الکترونیک

25.  Cowie MR, Blomster JI, Curtis LH, Duclaux S, Ford I, Fritz F, et al. 

Electronic health records to facilitate clinical research. Clin Res 

Cardiol [serial online]. 2009 [cited 2017 Jan 05]; 106(1):1-9. 

Available from: http://link.springer.com/article/10.1007/s00392-016-

1025-6. 

26. Puri S, O'Brian MR. The hmuQ and hmuD genes from 

Bradyrhizobium japonicum encode heme degrading 

enzymes. J Bacteriol [Internet]. 2006 Sep [cited 2012 Aug 

2];188(18):6476‐ 82. Available from: 

http://jb.asm.org/cgi/content/full/188/18/6476?view=lo 

ng&pmid=16952937 

 

27.  Montagner AF, Carvalho MPM, Susin AH. Microshear bonding 

effectiveness of different regions. Indian J Dent Res [Internet]. 2015 

[cited 2015 Jun 29];26(2):131-5. Available from: 

http://www.ijdr.in/article.asp?issn=0970-

9290;year=2015;volume=26;issue=2;spage=131;epage=135;aulast=M

ontagner 

Author 
Title 

Periodical Title 
Type of work 

Year  

Date Accessed 

Year cited 

Date cited 

Volume 

Issue 

Pages  

URL 

   نام اختصاری ژورنال باید در قسمتPeriodical Title  .نوشته شود 

  در فیلدYear  ، فیلد در سال انتشار مقاله وDate Accessed  ،شودذکر  رسی()در صورت دست ماه و روز انتشار مقاله. 
  

http://www.journalseek.net/
http://link.springer.com/article/10.1007/s00392-016-1025-6
http://link.springer.com/article/10.1007/s00392-016-1025-6
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Reference type: Conference Paper 
 نام فیلد مثال نوع منبع

ای از مقاله

مجموعه 

مقاالت منتشر 

شده در 

 کنفرانس

28. Gari A, Marshall P,Cox AL. Reflections on 5 years of personal 

informatics: Rising concerns and emerging directions. In: Embi 

P, editor. Proceedings of the 2016 CHI Conference Extended 

Abstracts on Human Factors in Computing Systems; 2016 Jan 28; 

Washington, USA. Amesterdam: ACM; 2016. p. 2774-81. 

 

29. Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy 

and security in medical informatics. In: Lun KC. Degoulet P. 

Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of 

the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6‐ 10; 

Geneva, Switzerland. Amsterdam:North Holland; 1992. p. 

1561‐ 5. 

31. Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational 

effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, 

Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming 

EuroGP 2002: Proceedings of  the 5th European Conference on 

Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland: Berlin: 

Springer; 2002. p. 182-91. 

32.  Qiu J. Analysis on Problems and Countermeasures in EHR 

Construction of Chinese Enterprises. In: Shen G, Huang X, editors. 

proceedings of the 2011 International Conference on Computer 
Science and Information Engineering, CSIE;2011 May 21-22; 

Zhengzhou, China. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg; 2011. 

p. 157-61. 

 

33. Cloherty SL,  Dokos S,  Lovell NH. Qualitative support for the 

gradient model of cardiac pacemaker heterogeneity. Proceedings 

of the 2005 IEEE Engineering in Medicine and Biology 27 

Annual Conference; 2005 Sep 1-4; Shanghai, China. New York: 

IEEE; 2005.  p. 133-6.  

Author 

Title 

Editor 

Conference Name 

Date 

Conference Location 

Place Published 

Publisher 

Year 

Page 

  در فیلدTitle  .باید نام مقاله نوشته شود 

  نام ویراستار بعد از کلمهIn  شود.ذکر 

 نام یا عنوان کنفرانس بعد از the Proceedings of مورد توجه قرار  پیشنهاد می شود مثال ها را به دقت شود.نوشته می

 گیرد.

 شود.کنفرانس نوشته ۀ محل کنفرانس به صورت نام شهر و کشور برگزار کنند 

  تاریخ دقیق کنفرانس )سال، ماه و روز( باید در فیلدDate .نوشته شود 

  سال نشر کنفرانس در فیلدYear .نوشته شود 
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Reference type: Unpublished Conference Paper 
 نام فیلد مثال نوع منبع

منتشر  ۀمقال

 ۀنشد

 کنفرانس

33. Gari A, Marshall P,Cox AL. Reflections on 5 years of personal 

informatics: Rising concerns and emerging directions. Paper 

presented at: the 2016 CHI Conference Extended Abstracts on 

Human Factors in Computing Systems; 2016 Jan 28; 

Washington, USA. 

 

34. Bowden FJ, Fairley CK. Endemic STDs in the 

Northern Territory: estimations of effective rates 

of partner exchange. Paper presented at: The 

Scientific Meeting of the Royal Australian College 

of Physicians; 1996 June 24‐25; Darwin, Australia. 

Author 

Title 

Conference Name 

Date 

Conference Location 

  در فیلدTitle  .باید نام مقاله نوشته شود 

  نام یا عنوان کنفرانس بعد ازPaper presented at:  شود. نوشته 

Reference type: Conference Proceeding  
 نام فیلد مثال نوع منبع

مجموعه 

 چاپی مقاالت

ۀ منتشر شد

 کنفرانس

35. Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. 

Proceedings of the 5th Germ Cell 

Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: 

Springer; 2002. 

 

36. Kimura J. Shibasaki H, editors. Recent advances in 

clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th 

International Congress of EMG and Clinical 

Neurophysiology; 1995 Oct 15‐19; Kyoto, Japan. 

Amsterdam: Elsevier; 1996. 

Editor 
Title 

Conference Name 

Date 
Conference Location 

Place Published 

Publisher 

Year Published 

  در فیلدTitle  نوشته شود. باید نام مجموعه مقاالت منتشر شده 

 نام یا عنوان کنفرانس بعد ازthe  Proceedings of  شود.نوشته 

 شود.کنفرانس نوشته  ۀمحل کنفرانس به صورت نام شهر و کشور برگزار کنند 

  تاریخ دقیق کنفرانس )سال، ماه و روز( باید در فیلدDate .نوشته شود 
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Reference type: Newspaper Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

روزنامه  ۀمقال

 با نام نویسنده

37.   Robertson J. Foundations of clinical research. Medical News Today.  

2017 Jan 09; Sect: MED. 15-6 (col. 4). 

 

Reporter 

Title 

Newspaper  

Year 

Issue Date 

Section 

Pages 

Columns 

  در فیلدReporter روزنامه باید ذکر شود.ۀ مقال ۀنام نویسند 

  در فیلدTitle .عنوان مقاله باید ذکر شود 

  در فیلدNewspaper .نام روزنامه باید ذکر شود 

  در فیلدYear ذکر شود. باید سال انتشار مقاله 

  در فیلدIssue Date   ؛ برای مثالنوشته شود ماه و روز باید (Jan 09) 

  فیلدSection  مثال بخش  ،شوددر صورت وجود بخش باید پرMED. 

  در فیلدColumns مثال  شود،ذکر  ،روزنامه که به آن ارجاع داده شده است ۀباید شماره ستونی از مقال(col. 4). 

Reference type: Newspaper Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

روزنامه  ۀمقال

بدون نام 

 نویسنده

38.  Foundations of clinical research. Medical News Today.  2017 Jan 09; 

Sect: MED. 15-6 (col. 4). 

Title 

Newspaper  

Year 

Issue Date 

Section 

Pages 

Columns 

  در فیلدTitle .عنوان مقاله باید ذکر شود 

  در فیلدNewspaper .نام روزنامه باید ذکر شود 

  در فیلدYear ذکر شود. باید سال انتشار مقاله 

  در فیلدIssue Date  ؛ برایباید ماه و روز  نوشته شود ( مثالJan 09) 

  فیلدSection مثال بخش  ،در صورت وجود بخش باید پر شودMED. 

  در فیلدColumns مثال  شود،ذکر  ،روزنامه که به آن ارجاع داده شده است ۀباید شماره ستونی از مقال(col. 4)  
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Reference type: Magazine Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 مجله ۀمقال

39. Akbari A. Foundations of clinical Trials. Medical and Health 

Magazine.  2017 Jan 09:15-6. [In Persian] 

 

40. Marano HE. Making of a perfectionist. Psychol 

Today. 2008 Mar 2;41:80‐ 86. 

 

Author 

Title 

Magazine  

Date 

Volume 

Pages 

  در فیلدTitle .عنوان مقاله باید ذکر شود 

  در فیلدMagazine .نام مجله باید ذکر شود 

  در فیلدDate  برای ،باید تاریخ دقیق نوشته شود ( 2017مثال Jan 09) 

  در صورتی کهVolume شود. در فیلد مختص آن نوشته  ،در دسترس باشد 

Reference type: Magazine Article 
 نام فیلد مثال نوع منبع

مجله  ۀمقال

 الکترونیکی
الکترونیک مراجعه شود ۀبه بخش مقال   

 

 

Reference type: Report 
 نام فیلد مثال نوع منبع

گزارش دولتی، 

سازمانی، 

 علمی یا فنی

41.  Akbari A, Betaraf E. Diabetes treatment guidelines. Tehran: Ministry 

of Health and Medical Education; 2017 Jan 08. Report No: 

MOHME 1364-12-09. [In Persian] 

 

42. Page E, Harney JM. Health hazard evaluation 

report. Cincinnati (OH): National Institute for 

Occupational Safety and Health (US); 2001 Feb. 24 

p. Report No:HETA2000‐ 0139‐ 2824 

 

 

Author 

Title 

Place Published  

Institution 

Year 

Date 

Pages 

Report Number 

  در فیلدPlace Published  انتشار گزارش باید ذکر شود. شهر محل 

  در فیلدInstitution .نام سازمان منتشر کننده گزارش باید نوشته شود 

 ( 42. )مثال در فیلد مختص آن نوشته شود ، بایدصفحه قابل دسترس است ۀدر صورتی که شمار 

  در فیلدReport Number برای ،نوشته شود ،دقیق گزارش منتشر شده ۀباید شمار ( مثالMOHME 1364-12-09) 
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Reference type: Thesis 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 نامهپایان
43.  Akbari A. The use of mobile laptops among health care professionals 

in the clinical setting [PhD thesis]. Tehran: Iran university of 

medical science; 2017. [In Persian] 

Author 

Title 

Thesis Type 

Place Published 

University 

Year 

  در فیلدPlace Published  .شهر محل انتشار گزارش باید ذکر شود 

  در فیلدThesis Type براینوع مقطع پایان نامه باید نوشته شود ، ( مثالPHD thesis) 

Reference type: Thesis 
 نام فیلد مثال نوع منبع

نامه پایان

موجود در 

داده پایگاه

 سایتوب

44.  Rahbari H. A new blood bank bar-code technology for improving 

patient safety [PhD thesis]. Tehran: Iran university of medical 

science; 2015[cited 2017 Jan 12]. Available from: 

http://clib.iums.ac.ir/943?p_p_id=DigLib. [In Persian] 

Author 

Title 

Thesis Type 

Place Published 

University 

Year 

Access Date 

URL 

  در فیلدPlace Published   گزارش باید ذکر شود.شهر محل انتشار 

  در فیلدThesis Type براینوع مقطع پایان نامه باید نوشته شود ، ( مثالPHD Thesis) 

  در فیلدAccess Date  .تاریخ دقیق دسترسی به منبع باید ذکر شود 
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Reference type: Webpage 
 نام فیلد مثال نوع منبع

وب  ۀصفح

 دارای نویسنده

45.  Jackson H. Publication bias in clinical research [Internet]. 2014 

[Updated 2016 Mar 22; cited 2017 Jan 12]; Available from: 

www.mohme.com. 

 

46. Stanley F. Information page: Professor Fiona Stanley. Telethon 

Institute for Child Health Research [Internet]. Perth: The 

Institute; 2005 [cited 2005 Jun 30]. Available from: 

http://www.ichr.uwa.edu.au/about/schools/. 

Author 

Title 

Type of Medium 

Year  

Last Update Date 

Access Year 

Access Date 

URL 

  در فیلدLast Update Date ذکر شود. سایتروزرسانی وبه آخرین تاریخ بدر صورت دسترسی به ا 

  در فیلدAccess Year باید نوشته شود.  سایتسال دسترسی به وب 

  در فیلدAccess Date  دقیق دسترسی به منبع باید ذکر شود. ماه و روز 

  در صورتی که محل نشر(Place Published )و ناشر ((Publisher در  از آنها، دام، هر کقابل دسترس باشدسایت وب در

 (46)مثال  .شود نوشته  Type of Mediumبعد از فیلد مربوطه 

Reference type: Webpage 
 نام فیلد مثال نوع منبع

وب ۀ صفح

 فاقد نویسنده
47. Publication bias in clinical research [Internet]. 2014 [Updated 2016 

Mar 22; cited 2017 Jan 12]; Available from: www.mohme.com. 

Title 

Type of medium 

Year  

Last Update Date 

Access Year 

Access Date 

URL 

 یلددر ف Last Update Date ذکر شود. سایت وب یبه روزرسان یختار ینبه آخر یادر صورت دسترس. 

  در فیلدAccess Year سایت باید نوشته شود. سال دسترسی به وب 

  در فیلدAccess Date  .ماه و روز دقیق دسترسی به منبع باید ذکر شود 

Reference type: Webpage 
 نام فیلد مثال نوع منبع

وب  ۀصفح

 بدون تاریخ
48. Jackson H. Publication bias in clinical research [Internet]. 2017 [cited 

2017 Jan 12]; Available from: www.mohme.com. 

Author 

Title 

Type of medium 

Year  

Access Year 

Access Date 

URL 

  در فیلدAccess Year سایت نوشته شود. سال دسترسی به وب 

  در فیلدAccess Date .ماه و روز دقیق دسترسی به منبع ذکر شود 

 یا تاریخ استناد شده استفاده شود روزرسانیه ز تاریخ بصورت مشخص نبودن تاریخ نشر وب سایت، ا در. 
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Reference type: Pamphlet 
 نام فیلد مثال نوع منبع

 :Jackson H. USA multicenter clinical trials [Pamphlet]. New York .49 جزوه/بروشور

Research Society of USA; 2016. 

Author 

Title 

Type of work 

Place Published 

Publisher 

Year  

  در فیلدType of work  واژهPamphlet نوشته شود. 
 

Reference type: Film or Broadcast 

 نام فیلد مثال نوع منبع

 ۀبرنام

تلویزیونی یا 

 رادیویی

 

50. Scorcese, M. USA multicenter clinical trials [television broadcast]. 

The MacNeil Lehre news hour. Washington: Public Broadcasting 

Service; 2016 Mar 24. 

Producer 

Director 

Title 

Medium 

Series Title 

Place Published 

Distributor 

Year released  

Date released 

  در فیلدMedium  واژهtelevision broadcast نوشته شود. 
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 EndNoteضروری درباره نرم افزار  نکات

 2016 ورد آفیس)اعداد از چپ به راست در متن  اول: تنظیم ترتیب قسمت ( 

  قسمت دوم: خارج کردن منابع از حالت اندنوت و تبدیل به متن معمولی 

 فارسی در فهرست منابع راهکار انگلیسی نمودن اعداد سوم: قسمت 

  بزرگ کردن حروف اختصاری در عنوان منبعچهارم:  قسمت 

 دانشکدهحذف و اضافه کردن فیلدها در راستای استایل پنجم:  قسمت 
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 (2016آفیس ورد )اعداد از چپ به راست در متن اول: تنظیم ترتیب قسمت

در  ،ورتصد که در این شامل بیش از دو استناد باش ،ممکن است قسمتی از نوشته زمانینامه، در نگارش پایان

 ۀشمار ا به صورتافزار اندنوت ترتیب منابع رنرم مواردی،منابع اشاره شود. در چنین  ۀپایان متن الزم است به هم

پنج  گرفته ازگر متنی برا ،مثال برایبه  ؛دهدو بین این دو فاصله قرار می می کنداولین منبع و آخرین منبع ذکر 

اشند، در متن شناسی به خود اختصاص داده ب را در قسمت کتاب 20تا  15 های منبع باشد و این منابع شماره

مشکلی در این زمینه  2016 ورد آفیسافزار در نرمبررسی نشان داد ( استناددهی شوند. 20-15صورت )باید به 

اصالح ها برعکس وارد شود که در این صورت شماره ترتیب ،تر ممکن استهای قدیمیاما در نسخه ،وجود ندارد

های درون پرانتز و سپس انتخاب استایل نرمال در قسمت با انتخاب شماره، این مشکل ضرورت دارد.آن 

 .برطرف خواهد شد – که در شکل زیر نشان داده شده است-های ورد استایل

 

توان می ،نشد، در قسمت تغییر تنظیمات )در شکل مشخص شده است( اگر مشکل یاد شده با این شیوه اصالح

 دهی تنظیمات آن را به صورت چپ به راست تنظیم نمود.استایل جدیدی ساخت و در قسمت جهت
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  کته:ن

  را در رایانه خود نصب نمائید. 2016نرم افزار آفیس 

 را بازکنید. 2016ورد آفیس  صفحه ای از 

 استایل جدید به شرح زیر ایجاد نمائید: 

  گ سربر باز شده در ورد آفیسصفحه درHome ، قسمتstyle  ،  نوع استایل Normalانتخاب شود . 

 

 

  قسمت چپپایین سمت  فلشروی Style  شودکلیک. 
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  اول گزینهروی  در این مرحله  New Styles   شودکلیک. 
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 ه پس از باز شدن پنجرCreate New Styles Formatting   نامProperties  راSHMIS 

 بگذارید.

 
 

 

  در قسمتStyle for Following Paragraph  گزینهSHMIS ( را انتخاب و سپس تائیدOK )

 نمائید.

 شود. تایپاستایل جدید متن اصلی  در 
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  در سربرگ ابتدا جمله/ سطر ها/ پاراگراف مورد نظر را انتخاب وHome  استایلSHMIS .کلیک شود 

 

 

 

  رد فعلی ور محیط دکپی و  ،از کتابخانه اندنوت انتخاب پاراگرافجمله/ سطر ها/ منبع یا منابع مرتبط با

Paste  .شود 
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 متن معمولیاندنوت و تبدیل به  حالت کردن منابع از خارجدوم:  سمتق

 :می شودکار به طریق زیر عمل  برای این

زیر  اقدامات . سپسودشاز فایل مورد نظر تهیه  نسخه ایدن منابع از حالت اندنوت، قبل از خارج کر ،در پایان کار

 :به ترتیب اعمال شود

 Word یطدر محبه تب اندنوت مراجعه . 1

 convert to plain سپس و convert citations and bibliography گزینه های رویبا کلیک . 2

text گزینهروی  . با کلیکشودای باز مینجرهپ OK  ن با آتغییر که  می شودمنابع باز فایل جدید دارای

هر گونه تغییری به  ،یا در صورت نیاز کردها را اصالح شمارهمی توان  اندنوت امکان پذیر نمی باشد. بنابراین،

 .انجام داد در انتهای منابع  [In Persian]اضافه کردن   مانندصورت دستی 
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 فارسی در فهرست منابع راهکار انگلیسی نمودن اعداد سوم:  قسمت

 :شودمی اعمال ذیل  اتاقدام فایل مورد نظر نسخه ای تهیه می گردد و سپساز نکته: 

 پاک شود. Delete ۀبا زدن دکممنابع  ، تمامورد صفحۀ ین قسمتآخربه مراجعه با . 1

 

می قرار  Left to Right رویDirection  ،ورد قرار دارد ۀدر آخرین قسمت صفحمکان نما در حالی که . 2

 .می شودانتخاب  Alignment  ،Leftو  گیرد

 

بدین  وکلیک  Update citation and bibliographyبر روی ،  EndNote تب  ورد آفیسسپس در . 3

 می شود.ترتیب اعداد در فهرست منابع انگلیسی 
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 در عنوان منبع یف اختصاروبزرگ کردن حر: چهارم قسمت

Example:  

Or Z. Implementation of DRG Payment in France: Issues and recent developments. Health 

Policy. 2014;117(2):146-50. 

 .وشته شودنبزرگ این حروف باید  ،(DRG فوقوجود داشته باشد )مثال  منبع مورد نظر اختصاراتدر  چنانچه

این  رفعرای بکه کوچک نمایش داده شود  اختصاری حروف ،وردکردن منابع در   insertبعد از  گاه ممکن است

 :گیردانجام  EndNoteتنظیمات ذیل در  بایدمشکل 

 (1)شکل. شودکلیک Preference  قسمت،  Editمنوی  با مراجعه به. 1

 

د به تنظیماتو: ور1شکل  
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 (2. )مطابق شکل شودکلیک  Change caseبر روی  Preference  EndNoteدر پنجره. 2

 
 

 Preference  EndNote: پنجره 2شکل

 

لیک کردن شده و پس از کتایپ  DRG حروف اختصاری در فیلد مورد نظر ،فوق سپس با توجه به مثال. 3

 (3 )شکل، عملیات تأیید می شود.ok و در نهایت دکمه addگزینۀ 
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 به فیلد مورد نظر DRGاضافه کردن  :3شکل
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  در راستای استایل دانشکده حذف و اضافه کردن فیلدهاپنجم:  قسمت

 دستیابی به این برایبرخی فیلدها را حذف یا اضافه نمود  ،مورد نظر databaseگاهی نیاز است که با توجه به 

 منظور  اقدامات زیر دنبال شود:

ی مانتخاب  open filter manageسپس  می شود وکلیک   import filterبر رویEdit از منوی . 1

 گردد.

 

 .شودکلیک  editانتخاب و روی دکمه  Pubmed centralمثال  ،نام پایگاه مورد نظر. 2
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که  ورد نیازم های فیلد ،  Reference typeنوع رفرنس یا  ، بر اساس templateقسمت  با مراجعه به. 3

 .می شونداضافه یا حذف  قسمت ایندر 

 


