
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نامة ايران شيوه ة. خالص3

دارد؛ يـا بـر    پديدآورندة هر اثر علمی نوشتار خود را بر دو ستون استوار می استناد. 1. 3

هـای ديگـران    هـا و نوشـته   گويد يا از گفته های خود سخن می ها و يافته پاية انديشه

ه از کـالم و نوشـتار ديگـران بـا     کند که استفاد برد. اخالق علمی حک  می بهره می

اشاره به منبع آنها باشد تا خوانندگان بتواننـد بـه سـرعت و سـهولت اصـل منبـع را       

بازشناسند و اگر احتیاج بود به آن مراجعه و آن را بررسی يا مطالعـه کننـد. قواعـد    

، سلیقة ناشران و نويسـندگان، و نیازهـای يـک    قواعد علمیمستندسازی با توجه به 

نظر از نظام استناد، بايد اطالعات کافی برای هـدايت   ص متنوع است. صرفاثر خا

شـده يـا   منتشراند، خواه ايـن منـابع    خوانندگان به منابعی ارائه شود که استفاده شده

های ادواری، انتخـاب   نشده، و به شکل  اپی يا الکترونیکی باشند. البته برای نشريه

گیـرد و افـرادی کـه بـرای      ورت مـی بین نظامهـای اسـتناد از سـوی خـود آنهـا صـ      

 نويسند بايد از دستورعملهای خاص هر نشريه پیروی کنند.  های ادواری می نشريه

در نظام استناد نويسنده ـ تاريخ، به منـابع در مـتن،     نويسنده ـ تاريخ.  ينظام استناد 2. 3

رت نیـاز  معموالً در پرانتز و با نام خانوادگی نويسنده، تاريخ انتشـار اثـر، و در صـو   

شود. البته گاهی کـه بـه نـام     ای که به آن استناد شده است، اشاره می شمارة صفحه

شـود، ديگـر ذکـر آن در پرانتـز ضـرورتی نـدارد.        نويسنده در بافت متن اشاره مـی 



 
 

 

و در پايـان اثـر بیـان    « فهرسـت منـابع  »جزئیات کامل اين آثار در فهرستی با عنوان 

تشار اثر، بالفاصله پـس از نـام پديدآورنـده قـرار     شوند. در اين فهرست، سال ان  می

شوند. اين نظام بیشـتر در جـايی    گیرد و سپس عنوان اثر و وضعیت نشر ذکر می  می

کارگر است که همه يا بیشتر منابع به راحتی به شیوة استنادی نويسنده ـ تاريخ قابل  

منـابعی کـه بـه     هـا، يـا سـاير    نويسـنده، مجموعـة دستنوشـته    تبديل باشند. به آثار بی

 شود. دشواری قابل تبديل به اين شیوه هستند، بیشتر در خود متن استناد می

ها، و ديگر منابع اطالعاتی که از آنها در متن استفاده شده است، در  ، مقاله کتابها

شوند: نويسنده )يا ويراستار، گردآورنده، يا  فهرست منابع با اين عناصر معرفی می

گیرد(، تاريخ انتشار اثر، و عنوان )و معموالً   ويسنده قرار میمترجمی که به جای ن

، محل نشر و ناشر؛ و برای  شود(. برای کتابها عنوان فرعی که گاهی نیز حتف می

شماره)های( صفحه، و اغلب شمارة  ها نام نشرية علمی، شمارة جلد يا دوره،  مقاله

جز منابع  اپی مانند آثار  های ب شوند. برای مواد اطالعاتی  نسخه نیز اضافه می

ای که اثر با آن ارائه شده است نیز  الکترونیکی يا مواد ديداری ـ شنیداری، رسانه

و گاهی که « يو. آر. ال.»شود. برای آثار پیوسته، اطالعات بازيابی شامل  ذکر می

 ای تفاوتها نیز میان استناد به شوند. پاره  الزم باشد، تاريخ دسترسی ه  ارائه می

منابع فارسی و انگلیسی،  ه در متن و  ه در فهرست منابع، وجود دارند که توجه 

به آنها ضروری است. استناد به منابع انگلیسی در متن فارسی نیز به  ند شکل قابل 

انجام است که بر اساس سبک ناشر، سلیقة خوانندگان، رشتة علمی، يا انتخاب 

 گیرد. پديدآورندة اثر صورت می

ای از منـابع اطالعـاتی کـه     از استناد در نظـام نويسـنده ـ تـاريخ بـرای پـاره       مثالهايی

)منـابع   ۱-۳اختصـار در جـدولهای    ممکن است در يک اثر به آنها استناد شـود، بـه  

اند. برای هر مثـال ابتـدا مـدخل فهرسـت      )منابع انگلیسی( ارائه شده ۲-۳فارسی( و 

 ده است.متنی به آن مدرک آم منابع و سپس استناد درون



 
 

 

 ـ تاريخ  فارسي در نظام نويسنده مدارك. استناد به برخي 1-3جدول 
 ن.ن.ك. مثال مدرك

 كتاب
 نويسنده  با يك

پیشـگیری و درمـان بیماريهـای قلبـی بـه زبـان       . ۱۳88زاده، حسـن.   کمال
 .. تهران: نور دانشساده

 (۴۰، ۱۳88کمال زاده )

۲. ۲۰-۲۶ 

 كتاب
 با دو
 نويسنده

مفـاهی  و روشـهای   . ۱۳8۱سـین، و محمدرضـا داورپنـاه.    ديانی، محمدح
. مشـهد:  ای ايـران  هـای رايانـه   بازيابی اطالعات در نظامهـای کتابخانـه  

 دانشگاه فردوسی، مسسسة  اپ و انتشارات.
 (۵۶، ۱۳8۱)ديانی و داورپناه 

۲. ۲7 

 كتاب
 با سه

 نويسنده 

ــانی.      ــدون ام ــانی، و فري ــی فراه ــاس رفیع ــايون، عب ــارمی، کت . ۱۳7۲ص
 . تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.های ايران موزه

 (78، ۱۳7۲)صارمی، رفیعی، و امانی 

۲. ۲8 
 

 كتاب
 با بيا از

 نويسنده سه

حسـن    اکبری، محمـدتقی، احمـد رضـوانی، محمـدتقی منشـی طوسـی،      
فرهنگ اصطالحات علـوم و تمـدن   . ۱۳7۲فر، و احمد نمايی.  سلطانی

مشـهد: بنیـاد پژوهشـهای آسـتان قـدس      . اسـالمی: انگلیسـی ـ فارسـی    
 رضوی.

 (77، ۱۳7۲)اکبری و ديگران 

۲. ۲۹-۴۱ 

 كتاب
با مترجم، ويراستار، 
 يا گردآورنده

. تهـران: نشـر   ۱۳7۹. ترجمة گیتی خوشدل. آدمیت. ۱۹78بوسکالیا، لئو. 
 گفتار.
 (۹۰، ۱۹78)بوسکالیا 
 يا

. ۱۹78 . نوشــتة لئــو بوســکالیا.آدمیــت. ۱۳7۹خوشــدل، گیتــی، متــرج . 
 تهران: نشر گفتار.

 (۹۰، ۱۳7۹)خوشدل 

۲. ۴۴-۴7 

 با كتاب
 نويسندة سازماني

ريزی کشور. دفتر امور فنـی و تـدوين معیارهـا.     سازمان مديريت و برنامه
. تهران: سـازمان مـديريت و   ضوابط طراحی فضای سبز شهری. ۱۳8۰
ريزی کشور، معاونت امـور پشـتیبانی، مرکـز مـدارک علمـی و       برنامه

 نتشارات.ا
 ريزی کشور. دفتر امور فنـی و تـدوين معیارهـا    )سازمان مديريت و برنامه

۱۳8۰ ،۳۴) 

۲. ۴8 

 فصلي از
 يك كتاب

 در« جامعة اطالعاتی و جهانی شدن.» .۱۳8۴نوروزی  اکلی، عبدالرضا. 
رسـانی ايـران،    انجمن کتابداری و اطـالع  همايشهایمجموعة مقاالت 

تهران: کتابخانة ملی . ۱۵۳-۱۲۱دينی، العاب محسن حاجی زين ويراستة
 جمهوری اسالمی ايران.

 (۱۴۰، ۱۳8۴)نوروزی  اکلی 

۲. 88-۹۳ 

 كتاب
 الكترونيك

. ترجمـة مهـری صـديقی.    انتخـاب منـابع اطالعـاتی   تا.  المبرت، جیل. بی
ــران  ۱۳8۰ ــی اي ــدارک علم ــات و م ــز اطالع ــران: مرک  //:http .. ته

www.irandoc.ac.ir/data/books/Resource/Abstract.htm. 
 تا.( )المبرت بی

۲ .۱۴۳-۱۴8 



 
 

 

 ـ تاريخ  فارسي در نظام نويسنده مدارك. استناد به برخي 1-3جدول 
 ن.ن.ك. مثال مدرك

 كتاب
 الكترونيك

 يا
حسـین قاسـمی.    . ويراسـتة علـی  نشـر الکترونیکـی  . ۱۳8۲بابايی، محمود. 

دسترســی در   تهــران: مرکــز اطالعــات و مــدارک علمــی ايــران.     
۹/۵/۱۳8۵ .

.http://www.irandoc.ac.ir/data/books/E_p/contents.htm 
 (۱۳8۲)بابايی 

۲ .۱۴۳-۱۴8 

 مقاله
 با يك
 نويسنده

مـديريت مشـارکتی معلمـان و ارتبـاط آن بـا      » .۱۳8۳، نـازنین.  اسدی بنی
 ۳۴شناسی و علوم تربیتی  مجلة روان« آموزان. رفتار جامعة مدنی دانش

(۲ :)۶۵-۹۶. 
 (۱۳8۳ یاسد )بنی

۲ .۱۴۹-۱7۴ 
 مقاله
 با دو 
 نويسنده

ها و  در آثار علمی:  اله استناد». ۱۳8۳حری، عباس، و اعظ  شاهبداغی. 
 .۹۶-۶۵(: ۲) ۳۴شناسی و علوم تربیتی  مجلة روان « الشها.

 (۱۳8۳)حری و شاهبداغی 
 مقاله
 با سه
 نويسنده

 نويسنده مانند کتاب با سه نام نويسندگان 

 مقاله
 با بيا از
 سه نويسنده

 مانند کتاب با بیش از سه نويسندهنام نويسندگان 

 مقالة
 ترجمه شده

ترجمـــة  «کتابـــداران در عصـــر دانـــش.». ۲۰۰۴ماترســـکا، کاتارزينـــا. 
 .۹8-87(: ۴و  ۳) ۲۰ رسانی علوم اطالع. ۱۳8۴محمدرضا سلیمانی. 

 (۲۰۰۴)ماترسکا 
 يا

نوشـتة   «کتابداران در عصر دانـش. » .۱۳8۴سلیمانی، محمدرضا، مترج . 
 .۹8-87(: ۴و  ۳) ۲۰ رسانی علوم اطالع. ۲۰۰۴کاتارزينا ماترسکا. 

 (۱۳8۴)سلیمانی 

۲ .۱7۵-۱77 

 مقالة
 كنفرانس

بـر   DEHPتـأثیر  » .۱۳8۴دالمن، اعظ ، حسین ايمانی، و حوريه سپهری. 
بلوغ آزمايشگاهی، از سر گیـری میـوز، و تکـوين اووسـايتهای نابـالغ      

ــوش پوســتر ارائــه شــده در  هــاردهمین کنفــرانس سراســری       «.م
 شناسی، گیالن. زيست

 (۱۳8۴ )دالمن، ايمانی، و سپهری

۲ .۲۱۰-۲۱۱ 

 هاي مقالة نشريه
 الكترونيك

ــه در  ». ۱۳7۹گزنــی، علــی.  طراحــی سیســتمهای بازيــابی اطالعــات بهین
، ش. ۱۶ رسـانی  علوم اطـالع  «رسانی. ای و اطالع افزارهای کتابخانه  نرم
ــی در  دی(. ۱۰) ۱-۲  .۳/7/۱۳8۵دسترســــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-
ART/16/16_1_2_7_abs.htm. 

 (۱۳7۹)گزنی 

۲ .۱78-۱7۹ 

 هاي مجله
 چاپي

 .۶فروردين: بر،  لی »کتابداری موسیقی.». ۱۳8۴قاسمی، فاطمه. 
 ۱8۳-۱8۰. ۲ (۱۳8۴)قاسمی 



 
 

 

 ـ تاريخ  فارسي در نظام نويسنده مدارك. استناد به برخي 1-3جدول 
 ن.ن.ك. مثال مدرك

 هاي مجله
 الكترونيك

مجلـة   «متاديتا در محیط آمـوزش الکترونیـک.   ».۱۳8۵عاصمی، عاصفه. 
ــران    ــی اي ــدارک علم ــات و م ــگاه اطالع ــک پژوهش  (.۱) ۶ الکترونی

 .۳/7/۱۳8۵سترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در  د
http://www.irandoc.ac.ir/Data/E_J/vol6/asemi_abs..  

 (۱۳8۵)عاصمی 

۲ .۱8۴ 

 هاي روزنامه
 چاپي

ــلوکی، آذر.  ــی )ع(: ره  ». ۱۳8۵س ــان عل ــد )ص( از زب ــت در  محم آورد بعث
 مرداد. ۳۰، همشهری «البالغه. نهج

 (۱۳8۵)سلوکی 
۲ .۱8۵-۱۹۴ 

 هاي روزنامه
 الكترونيك

، هشمهری آنالين «لفنون به موزه.راآغاز تبديل دا» .۱۳8۵ن، مرضیه. سبزعلیا
ــر،  ۹ ــی در  .۱۳8۵مهــــــــــــــــــ  .۱۱/7/۱۳8۵دسترســــــــــــــــــ

http://www.hamshahri.org/News/?id=5608.  
 (۱۳8۵)سبزعلیان 

۲ .۱۹۵ 

 نامة
 شخصي

الـوزرا    های سیاسی و تـاريخی سـید   نامه. ۱۳۵8قائ  مقام فراهانی، ابوالقاس . 
دهـة اول   ،اهـانی دربـارة معاهـدة ترکمانچـای و غرامـات آن     قائ  مقام فر

 . به کوشش جهانگیر قائمی. تهران: دانشگاه تهران.ق۱۲۴۳االول  ربیع
 ۹7-۹۶. ۲ (۲۳، ۱۳۵8)قائ  مقام فراهانی 

 اي مجموعه
 ها از نامه

باران:  ند نامه به پسرم و به جوانان خـارج از   قطره. ۱۳77اسماعیلی، محمد. 
 تهران: کتاب زمان.طالعاتی علمی دربارة نفت و .... کشور شامل ا

 (۴۵، ۱۳77)اسماعیلی 

 هاي مصاحبه
 شدهمنتشر

ــا.  ــاال ی، اوريان ــی در   ۱۳۶۲ف ــدره اوت ــو آن ــا جولی ــا . مصــاحبه ب مصــاحبه ب
. ترجمة مجیـد بیـدار   سازان جهان به انضمام مصاحبه با پادشاه ايران تاريخ

 .۵۱-۲۴نريمان. تهران: جاويدان. 
 (۴۳، ۱۳۶۲ال ی )فا

۲ .۲۰۱-۲۰۳ 

 هاي مصاحبه
 نشدهمنتشر

نشده با ماکسی  رودنسـون: دربـارة   منتشرای  تا. مصاحبه آشکار، ژيلبر. بی
 .۳/۲/۱۳8۵دسترســــــــــــی در  انتگريســــــــــــ  اســــــــــــالمی.

www.peykarandeesh.org.   
 تا.( )آشکار بی

 ها نامه پايان
 ها سالهو ر

 «بررسی مهريه، حدود و احکام آن در فقـه امامیـه.  ». ۱۳8۰فالحی، داود. 
 نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه ق . پايان
 (۱۳8۰)فالحی 

۲ .۲۰۹ 

مدارك پيوسته با 
 نويسندة مشخص

 .۱8/7/۱۳8۵دسترسی در  .ای بر ديابت دمه. مق۱۳8۴پازکی، زهرا. 
http://www.bpums.com/bimariha/diabet/diabet.htm. 

 (۱۳8۴)پازکی 
۲ .۲۲۰-۲۲۳ 

مدارك پيوسته با 
 نويسندة نامشخص

 ها و کارگاههای آموزشی انجمـن.  . دوره۱۳8۵انجمن روانشناسی ايران. 
 .۳/7/۱۳8۵دسترســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی در  

http://www.iranpa.org/page.asp?T_pages=43.  
 (۱۳8۵)انجمن روانشناسی ايران 

http://www.peykarandeesh.org/
http://www.peykarandeesh.org/


 
 

 

 ـ تاريخ  ارك انگليسي در نظام نويسنده. استناد به برخي مد2-3جدول 
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