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  مقاله نشريه:

با شناسه  اينترنتبازيابي شده از 
DOI 

 .107-123)، 2(12، مطالعات باستانشانسي). مطالعه و تحليل ظروف شيشه ا ي دوران اسالمي موزه هاي هگمتانه و آرامگاه بوعلي سينا. 1399شريفي، فرشته، و زارعي، محمد ابراهيم(  در منابع و مĤخذ

https://doi.org/10.22059/jarcs.2019.267992.142633  

  )121، ص. 1399(شريفي و زارعي،   در متن

  ) ...1399يا: در بررسي هاي  شريفي و زارعي( 

  سال نشر ذكر مي شود.( همانند مثال باال)توجه: هرگاه نام نويسنده يا نويسندگان در متن بيايد،  در داخل پرانتز فقط 

  مقاله نشريه:
با شناسه  اينترنتبازيابي شده از 

DOI  
  سه نويسنده بيشتر 

و باورهاي مرتبط با آن در بين كاركنان بهداشتي:  COVID-19 كننده از ابتال بهي پيشگيريرفتارها). 1399خزائي، سلمان، بشيريان، سعيد، جنابي، انسيه، براتي، مجيد، كريمي شاهنجريني، اكرم، معيني، اكرم، ...فضلي، زهره(  در منابع و مĤخذ

  https://doi.org/10.29252/jech.7.3.221 . 221-227)،3(7، مجله آموزش و سالمت جامعه .نقش ارزيابي تهديد و مقابله

 نويسنده اول را نوشته و بعد از آن عالمت سه نقطه ... قرار داده و آخرين نويسنده نوشته مي شود. 19نفر بيشتر بود، مشخصات  20توجه: وقتي تعداد نويسندگان از 

  )225، ص. 1399ديگران، ، (خزائي و   در متن

  مقاله نشريه:
شناسه  بدون اينترنتبازيابي شده از 

DOI  

. بازيابي شده از: 84-55)، 1(13مطالعات اقتصاد اسالمي، ). واكاوي فلسفه حرمت ربا با تاكيد بر انتقال ظالمانه ريسك. 1399عسكري، محمد مهدي، عيوضلو، حسين، صادقي شاهداني، مهدي، و موسوي بررودي، سيد مهدي(   در منابع و مĤخذ

http://ies.journals.isu.ac.ir/article_75466.html 
  )81، ص. 1399(عسكري و ديگران،    در متن

  مقاله نشريه:
  DOIشناسه  چاپي و بدون

نقل در منبع غير مستقيم( منبع دست 
  دوم)

  .124 -105)، 4و3(3، اطالع شناسي). نظريه كوانتومي اطالعات. 1385حري، عباس(  در منابع و مĤخذ

  )1385، به نقل از حري، 1935(شرودينگر،   در متن

  )1385، به نقل از حري، 1935يا: شرودينگر ...(

  چند نكته: 

  اصلي يعني شرودينگردر مثال باال، شما منبع دست دوم يعني حري را خوانديد و نه منبع 



 

 

  خذ خود، فقط مشخصات منبع حري را درج كنيدĤدر فهرست منابع و م 

 خذ خود، نبايد منبع اصلي يعني شرودينگر را درج كنيدĤدر فهرست منابع و م 

 د محدود باشد. در اين گونه موارد كه شما به منبع اصلي دسترسي نداريد و از منبع دست دوم براي نقل آن استفاده مي كنيد، حجم و تعداد استفاده مي باي  

  مقاله نشريه:
  در دست انتشار 

  .مطالعات قرآن و حديثد و بررسي روش تفسيري محمد طالبي. عصمتي بايگاني، سيد حسن، مصاليي پور، عباس، و زارعي، محمد ابراهيم(در دست انتشار). جريان نوگرايي فهم قرآن كريم در تونس معاصر؛ نق  در منابع و مĤخذ

  ( عصمتي، مصاليي پور، و زارعي، در دست انتشار)  در متن

  
  مقاله نشريه:

  ترجمه شده چاپيمقاله 

  )1993. (اثر اصلي منتشره 19 -12)، 5(5، پژوهشنامه اطالع رساني).تحقيقي (ترجمه ي اعظم شاهبداغي –). توصيه هايي در خصوص تدوين مقاالت علمي 1380شواتز، كندي ( ، وهرنون، پيتر  در منابع و مĤخذ

  )17، ص. 1380 /1993(هرنون و شوارتز،  در متن

  :عموميمجله مقاله 
  اينترنتبازيابي شده از 

  /93153https://www.magiran.com/volume. بازيابي شده از دوهفته نامه مهر). پيشينه كتاب گويا در ايران. ،آذر1398مريم(چهرقاني،   در منابع و مĤخذ

  )7، پارگراف 1398(چهرقاني،   در متن

  :مجله عموميمقاله 
  اينترنتبازيابي شده از ترجمه 

. 69 -63)، 2و1(17ترجمه). فصلنامه اطالع رساني، ). كتابخانه هاي دانشگاهي: بهينه سازي مهارتهاي اطالع رساني دانشجويان( آموزش نسل كامپيوتر)( محمد رضا طالبي نژاد و احمد شعباني، 1380راث، لوري(  در منابع و مĤخذ

fa.html-192-1-https://jipm.irandoc.ac.ir/article  1999(اثر اصلي منتشره(  

  )1999/1380(راث،   در متن

  :روزنامهمقاله 
  اينترنتبازيابي شده از 

  /55908http://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detailبازيابي شده از . روزنامه اعتمادسواد رسانه اي در مدارس پرحاشيه شد. . آموزش )8، مهر 1395، مهدي(محسنيان راد  در منابع و مĤخذ

  )5، پارگراف 1395(محسنيان راد،   در متن

  :روزنامهمقاله 
  بدون نويسندهچاپي 

  .12. ص. دنياي اقتصاد. )12آبان ، 1399چه پيامي دارد؟ آالرم هشدار پول تورم ساز( 99ركوردهاي جديد در آمار نقدينگي نيم سال اول   در منابع و مĤخذ

  )12، ص. 1399، "ركوردهاي"(  در متن

 : ناشر1نويسنده دوم، نام نويسنده اول، ...( سال نشر كتاب). عنوان كتاب به ايتاليك. نام نشريه به صورت ايتاليك. محل نشرنام خانوادگي نويسنده اول، نام نويسنده اول، نام خانوادگي     براي كتاب

  كتاب:
  نويسنده 2 تا 1

  تهران: دانشگاه امام صادق(ع).. برنامه جهاني مبارزه با فساد با مطالعه تطبيقي سيره حكومت علوي). 1396قطبي، ميالد، و اسماعيلي، محسن(  در منابع و مĤخذ

  )100، ص. 1396(قطبي و اسماعيلي،   در متن

  تهران: دانشگاه امام صادق(ع).  .95تا  57بازخواني پرونده ايجاد عملكرد انقالب اسالمي: عملكرد اقتصادي از سال ). 1396طاهري فرد، علي، مهدوي، روح اهللا، حصاري، امين، و عرب صالحي، علي(   در منابع و مĤخذ  كتاب:

                                                            
  ، در ايران به دليل چاپ كتاب ترجمه، ويرايش، شعب مختلف ناشر و ...، شايسته است محل نشر نوشته شود.APAالزم به ذكر است علي رغم حذف محل نشر در ويراش هفتم  1



 

 

  )251( طاهري فرد و ديگران، ص.    در متن  بيشتر 3

  كتاب: 
با شناسه  اينترنتبازيابي شده از 

DOI  

Brown, L. S. (2018). Feminist therapy (2nd ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000092-000  در منابع و مĤخذ

 (Brown, 2018)  در متن

يا:   Brown (2018) 

  كتاب: 
  ناشر به عنوان نويسنده 

  فرهنگي هنري شهرداري تهران، موسسه نشر شهر. تهران: سازمان مستند نگاري پروژه هاي شهر تهران: قطب گردشگري). 1392موسسه نشر تهران(  در منابع و مĤخذ

  )1392(موسسه نشر  تهران،   در متن

  كتاب: 
  

  ويراستار

  . تهران: دانشگاه امام صادق(ع). مباني و روش انديشه علمي امام صادق عله السالم). 1391پاكتچي، احمد(ويراستار).(   در منابع و مĤخذ

  )145، ص. 1391(پاكتچي،   در متن

  كتاب:
  فصلي از كتاب ويراستاري شده

). تهران: 74 -19( صص. مباني و روش انديشه علمي امام صادق عله السالم).مكتب علمي امام جعفر صادق عليه السالم به سوي يك مدل داده بنياد. در احمد پاكتچي( ويراستار)، 1391آشنا، حسام الدين، و قضاويزاده، مهدي(  در منابع و مĤخذ

  صادق(ع).دانشگاه امام 

  )25، ص. 1391(آشنا، وقضاويزاده،   در متن

  كتاب: 
  بدون نويسنده يا ويراستار،

  عنوان جايگزين نويسنده مي شود.

  ). تهران: موسسه مطالعات تاريخ معاصر1369(گاهشماري رويدادهاي تاريخ معاصر خاورميانه  در منابع و مĤخذ

  )68، ص.1369(گاهشماري،   در متن

  كتاب:
الكترونيكي از نسخه چاپي آن بدون  

DOI 

  http://iscs.ac.ir. پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي. بازيابي شده از جستارهايي در آموزش عالي، علم و بجران كرونا در ايران). 1399ميرزائي، حسين(  در منابع و مĤخذ

  )98، ص. 1399(ميرزائي،   در متن

  كتاب ترجمه شده:
  الكترونيكي از كتابخانه آنالين 

  )2013(اثر اصلي منتشره  https://reader.fidibo.com/book( امير حسين ميرابوطالبي، ترجمه). بازيابي شده از فقر احمق مي كند). 1398موالينتين، سندهيل، و شفير، الدار(  در منابع و مĤخذ

  )23، ص. 2013/1398(موالينتين، و شيفر،   متندر 

  كتاب ترجمه شده:
  چاپي با دو مترجم

  ). 1989). شيراز: رزم آزما ( نشر اثر اصلي ترجمه( پريسا مومني و بهادر بشيري،  بشريت در سراشيبي انحطاط: تاملي جامعه شناختي بر پديده اعتياد). 1379كوم، ايليا (  در منابع و مĤخذ

  )123، ص.1989/1379(كوم،   در متن

  ). تهران: شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر.1387قرآن(مهدي الهي قمشه اي، ترجمه).(  در منابع و مĤخذ  كتب مقدس:

  )43: 1، 1387(قرآن،   در متن

  ج). مشهد: سياست روز.5( نگاهي به جغرافياي سياسي خاورميانه). 1381پرچمي، پروانه (  در منابع و مĤخذ  كتاب چند جلدي:



 

 

  )1381(پرچمي،   در متن

  كتاب چند جلدي:
  به يك جلد خاض

  ). شيراز: خانواده سبز. 331 -327، صص. 2(ج آسيب شناسي طالق). 1382ميماي، ميمنت؛ احمدي، فريار (ويراستاران) (   در منابع و مĤخذ

  )  1382(ميمامي و احمدي،   در متن

  )...1382احمدي(يا: ميامي و 

  ). تهران: دانشگاه امام صادق(ع).24 -19(صص. دايره المعارف حقوق عمومي). آزادي. در 1396داوري، محسن، و نامي، محسن(  در منابع و مĤخذ  مقاله اي از دائره المعارف

  )20، ص. 1369(داوري و نامي،   در متن

  /AA8%D1%B8%D7%B8%D9%81%%D/239038https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa/dictionary، از 1399آّان  19. بازيابي شده لغت نامه دهخداموسسه لغت نامه دهخدا( بي تا). فطرت. در   در منابع و مĤخذ  مدخلي از منبع مرجع آنالين

    در متن

    در منابع و مĤخذ  دخلي از منبع مرجع آنالينم

    در متن

سيد آقايي و سيد مجيد ). تبيين رابطه كثرت حيات اجتماعي و ظهور مقامات انسان كامل با تمدن مهدوي، بر اساس مباني عرفان و فلسفه اسالمي. در سيد مسعود پور، خرداد1395جمعه، مهدي، و خاني، ابراهيم( يامام  در منابع و مĤخذ  مقاله همايش چاپ شده

  تهران. ،امام صادق (ع)، ايران ). دانشگاه130-109ص. 1( ج مهدويت و رهيافت تمدني ، كاوش هايي نظري و راهبردي در تمدن نوين اسالميامامي(ويراستار)، 

  )1395(امامي جمعه و خاني،   در متن

  . دانشگاه امام صادق(ع). ]پايان نامه كارشناسي ارشد منتشر نشده [.مفهوم غنا از ديدگاه اسالم). 1370مهدوي كني، محمد سعيد (   در منابع و مĤخذ  پايان نامه و رساله چاپ نشده 

  )  37، ص. 1370(مهدوي كني،   در متن

  )37، ص. 1370يا   مهدوي كني(

پايان نامه يا رساله منتشره در پايگاه 
  اطالعاتي

.گنج، ]، دانشگاه باقرالعلوم(ع) رساله دكتري [)d07501ff23d1db10520494e2b947de50 (شماره انتشارتاثير سياست ها و برنامه هاي توسعه جمهوري اسالمي ايران بر ثبات و مشاركت سياسي). 1389آل غفور، محمد تقي (  در منابع و مĤخذ

  پايگاه اطالعات علمي ايران (ايرانداك).

  )109، ص.1389(آل غفور،   در متن

پايان نامه و رساله منتشره شده در 
  وبگاه( سايت) دانشگاه

  /pdf325441http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue. كتابخانه ديجيتال ساعد. ]رساله دكتري، دانشگاه امام صادق(ع) [بانكي مبتني بر فقه اماميه درنظام پولي و مالي ايرانطراحي بازار بين). 1395( شمسي نژاد، سعيد  در منابع و مĤخذ

  )1395(شمسي نژاد،   در متن



 

 

 urlنام نويسنده يا سازمان.( سال، ماه و روز). عنوان به ايتاليك. نام سايت. نشاني اينترنتي     براي سايت و وبالگ

  https://rushd.ir/?p=8172. مركز رشد دانشگاه امام صادق(ع). ارتباط علمي خوب، حكمراني جديدي مي طلبد). 27، آذر 1399طهماسبي بلوك آباد، رضا.(   منابع و مĤخذدر   وبگاه با ذكر نويسنده در آن

  )1399(طهماسبي بلوك آباد،   در متن

  /9985https://tarjomaan.com/report؟. خالقيت چگونه به دشمن خود تبديل شد). 1399آذر  27ترجمان علوم انساني(   در منابع و مĤخذ  وبگاه، سازمان در نقش نويسنده

  )1399(ترجمان علوم انساني،  در متن

  Ibna. bj.html9ooi.b8wpjh8http://www.ibna.ir/vdcewo. ميرندقصه ها نمي ). 1399آذر  26طوسي، محمد(  در منابع و مĤخذ  سايت هاي خبري

  )1399(طوسي،   در متن

  /1397/12https://hbashir.blogsky.com. ]وبالگ يادداشت [. استژورناليسم علمي در ايران ناشناخته باقي مانده ). 29، بهمن1397بشير، حسن(  در منابع و مĤخذ  يادداشت هاي منتشره در وبالگ

  )1397(بشير،   در متن

  
  توضيحات:
 ارجاع به منبع دست دوم: .1

خود به منبع اصلي مراجعه و از آن  ،به ندرت و محدود باشد چرا كه شايسته است شماگاهي شما مجبور به ارجاع به منبع دست دومي هستيد كه از آن استفاده كرده ايد. اين حالت مي بايد 
اد مي كند ارجاع ندهيد. هنگامي كه اثري خارج از استفاده كنيد. به ياد داشته باشيد هميشه به منبعي استناد بدهيد كه در مقابل چشمان شماست و هرگز به منبعي كه نويسنده ديگري از آن ي

ت دوم و نويسنده آن، به نقل از آن  ترس است و به سختي يافت مي شود، و شما عالقه مند به استفاده از آن ايده در نوشته خود هستيد، مي توانيد پس از تاييد اعتبار منبع دسچاپ يا دس
ورده( در مثال زير كاستلز) و در انتهاي جمله مورد استفاده، مشخصات منبع دومي را بايد ابتدا  نام مدرك اصلي كه خود آن را بازيابي نكرده و در دسترش نيست را آدر اين حال مي بپردازيد. 

  در داخل پرانتز بياورد( در مثال زير امام جمعه).
  مثال فارسي:

  ). 1386به نقل از امام جمعه، (  ... به تعبير كاستلز
  را ذكر مي كنيد: و در بخش منابع و مĤخذ، شما فقط منبعي كه ديده و از آن استفاده كرده ايد

  . اراك: دانشگاه آزاد اسالمي اراك.)ش1320 - 1357(شناختي توسعه صنعتي ايران موانع جامعه). 1386امام جمعه، فرهاد( 



 

 

  
  مثال انگليسي:

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003). 

 
 (براي آيه قرآن از مترجمي مشخص)استناد به قرآن و كتاب مقدس .2

 )41-34:37( از راست به چپ، عدد اول سوره و عدد دوم، شماره آيه. براي چند آيه، مابين آيه اول و آيه آخر خط فاصله گذاشته مي شود مثال (فارسيمثال 
  ."ندگان خود ستم نخواهد كرد( ترجمه الهي قمشه اي) هر كس كار نيكي كند بر نفع خود و هر كه بدكند برضرر خويش كرده است و خدا در روز جزا هيچ بر ب46:41قرآن "

 مثال انگليسي

"The Qur'an 5:3 (Translated by M.A.S. A. Haleem) specifies some dietary restrictions for Muslims." 

  استناد به چند اثر .3
خانوادگي پديدآورنده هر اثر مرتب و با نقطه ويرگول از يكديگر جدا مي شوند. در صورتي كه در بخش مشخصي از متن به بيش از يك اثر استناد شده است، استنادها به ترتيب الفباي نام 

 مثال:

  ). 1383؛ پربد و يوسفي، 1382شعر حجم تا به امروز نتوانسته است طيف وسيعي از شاعران جوان اين مرز و بوم را به مانيفيست خود عالقه مند سازد(احراري، 
  مانند پيشينه پژوهش، آثار به ترتيب تاريخي نوشته مي شود.در صورتي كه پيشنيه تاريخي مهم باشد ه

  مثال انگليسي 

(Miller, 1999; Shafranske & Mahoney, 1998) 

 دو يا چند اثر در سال هاي مختلف از يك نويسنده .4

  مثال: 
  ) ...1398، 1396،1393،1392يوسفي در پژوهش هاي خود( 

  
 سالدر يك منتشره دو يا چند اثر از يك نويسنده  .5



 

 

  و از حروف الفبايي براي پيوند سال نشر استفاده مي شود. الفبايي آثار در يك جا نوشته مي شودترتيب  به صورتمنابع براي آثار منتشره در يك سال مشخص از يك نويسنده خاص، 
  :مثال

  پ).1399ب، 1393الف، 1387(مصطفوي، 
  مثال انگليسي 

(Anderson, 2003a, 2003b). 

 
  

  نويسنده در متنذكر نام  .6
  هرجا نام نويسنده در متن بيايد، تكرار آن در پرانتز الزم نيست:

  مثال: 
  ) تفكيك پيام به سه عنصر...1396( د به عقيده محسنيان را

  .)1396(  تفكيك پيام به سه عنصر...د به عقيده محسنيان رايا: 
  استنادهاي درون متني التين .7
  :براي نگارش استنادهاي درون متني به آثار التين: نام التين درون پرانتز قرار مي گيرد مثال(Clark, 2019). اما اگر نام نويسنده را در متن استفاده مي شود، نام وي فارسي نوشته و .

  ) نشان مي دهد كه ...2019( 2در پانويس التين آن ذكر شود. مثال: بررسي كالرك
 در داخل پرانتز استفاده كنيد. مثال:  &ن متني براي دو نويسنده، از عالمت در استناد درو(Harris & Ramirez, 2019) 

 استنادهاي درون متني چند نويسنده .8

  ،1399در صورتي كه تعداد نويسندگان ارجاعي در متن كمتر از سه نويسنده باشد هر دو نويسنده نوشته مي شود. مثال: (شريفي نسب و بابايي( 
 1399دولت آبادي و ديگران(  صورتي كه تعداد نويسندگان ارجاعي در متن سه و بيشتر از سه نويسنده بود، نويسنده اول نوشته مي شود و ديگران براي بقيه. مثال: طاهري در (

... 

  :مثال انگليسي براي كمتر از دو نويسنده(Harris & Ramirez, 2019) 

                                                            
2 Clark 



 

 

 ويسنده: مثال انگليسي براي سه يا بيش از سه ن(Peet et al., 2018) 

 :چند نويسندهدر منابع و مĤخذ براي  استنادها .9
  نويسنده اول را نوشته و بعد عالمت ... گذاشته و بعد نويسنده آخر نوشته مي  19نويسنده بود،  20نفر بود، همگي آنان نوشته مي شود. اگر بيش از  20اگر تعداد نويسندگان تا

 شود.

  متن:تكرار يك منبع در  .10
  فقط سال نشر منبع را حذف و نويسنده يا نويسندگان را بايد مجدد ذكر كرد. در محل تكرار، اگر يك منبع در يك پارگراف تكرار شد، مي توان 

 ود. اگر در پارگراف يا صفحات بعدي همان منبع مجدد مورد استفاده قرارگرفت، مي بايد هم نام نويسنده و يا نويسندگان و هم سال نشر ذكر ش 

 .از كلمه همان بجاي منبع ذكر شده به هيچ عنوان نبايد استفاده كرد  
  ) معتقد است... در تحقيق يوسفي مشخص شد...1387: يوسفي( مثال
 :برگردان منابع فارسي به انگليسي .11

 خذ فارسي مقاالت خود را در بخش  برخي نشرياتĤبراي درج در پايگاه هاي نمايه سازي بين المللي، اطالعات كتابشناختي منابع و مReferences   (منابع التين) به
شود. در برگردان منابع فارسي به منظور از منابع فارسي، منابعي است كه اصل آنها به فارسي نگاشته شده است و شامل ترجمه منابع به فارسي نميمي نويسند.  انگليسي 

شود. گردند و سال انتشار نيز به ميالدي برگردانده ميگرداني شوند، اما عناوين به انگليسي ترجمه ميانگليسي بايستي اسامي نويسندگان، ناشر و مكان انتشار به انگليسي نويسه
در انتهاي همه ارجاعاتي . ، در قسمتهاي پشت جلد كتاب يا مقاله و يا در خالصه انگليسي مقاله وجود داردترييا پايان نامه يا رساله دك عنوان مقاله، نام مجله يا كتابمعموال 

 قت شود.هايي كه در ادامه ارائه شده است داضافه شود. به نمونه [in Persian] كروشهها و ...) بايد در ها/رسالهنامهها، پايانكه به زبان فارسي هستند (كتب، مقاالت، گزارش

  مثال كتاب فارسي:
 تهران: دانشگاه امام صادق(ع).مديريت عملكرد، چيستي، چرايي و چگونگي). 1395(اسداهللا، گنجعلي، و علي، رضائيان . 
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