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نمونه و طریقه نوشتن فهرست منابع (معیار روش ونکوور)
(محمد علی جباری )


الف-استناد به مقاالت :
 -1در مورد مقاالت خارجي به ترتیب زير منابع را معرفي ميكنند:
نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان .عنوان مقاله .نام اختصاري مجله طبق روش  ،Index Medicosسال انتشار،
شماره جلد ،صفحات.
مثال:
10- Rezaei M, Kazemnejad A, Mahmmodi M, Meshkani MR. Estimation of finite mixture
distributions parameters in survival analysis. Jour of Ins. of Math. & Comp. Sci. (Math. Ser.),
Kolkata, India, 2004, No. 1, P: 39-46.
 -0در مورد مقاالت فارسي به ترتیب زير منبع را معرفي ميكنند:
نام خانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان .عنوان مقاله .نام مجله ،سال انتشار ،شماره جلد ،شماره صفحات.
مثال:
رضايي منصور ،كاظم نژاد انوشیروان ،رئیسي داريوش ،برديـده عبدالرسـول .تحلیـ بقـاي بیمـاران پیونـد كلیـه در كرمانشـاه (-12
 .)8331فصلنامه علمي پژوهشي بهبود ،سال  ،7شماره ( ،81)3پايیز  ،8310ص.07-48 :

ب-استناد به کتاب :
 -8كتب خارجي را ميتوان به ترتیب زير به عنوان منبع معرفي كرد:
نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان .نام كتاب .شماره چاپ ،نام ناشر ،شهر مح نشر ،سـال انتشـار ،شـماره جلـد،
شماره صفحات.
مثال:
Altman DG. Practical statistics for medical research. 1st ed., Chapman & Hall, London, 1991,
p: 63.
 -0در مورد كتب فارسي نیز ميتوان به اين ترتیب عم كرد:
نام خانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان .نام كتاب .شماره چاپ ،نام ناشـر ،شـهر محـ نشـر ،سـال انتشـار ،شـماره جلـد ،شـماره
صفحات.
مثال:
رضايي منصور ،مرادي بهیه .كلیات روش تحقیق در علوم پزشكي .نشر چشـمه دانـو و هنـر و دانشـااه علـوم پزشـكي كرمانشـاه،
كرمانشاه ،8313 ،چاپ اول ،ص.084-083 :
 -3در بعضي كتب فصول مختلف توسط نويسندگان مختلف نوشته ميشود و يك نفر فصول مختلف را گردآوري ميكند .در اين
مورد بهتر است منبع را به روش ذي معرفي كرد:
.دانشجوی کاردانی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
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نام خانوادگي و حرف اول نام نويسنده يا نويسندگان بخو .عنوان بخو .نام مؤلف كتاب .نام كتاب .شماره چاپ ،نام ناشر ،شـهر
مح نشر ،سال انتشار ،شماره جلد ،صفحات.
مثال:
Simon G Thompson. Meta analysis of clinical trials. in: Armitage P, Colton T. Encyclopedia
of Biostatistics. 2nd ed. , John Wiley & Sons, Toronto, 1998, vol. 4, P: 2570-2579.

 - 4شماره صفحه با يك صفحه از سال قرار مي گیرد .حرف  pكوچك نوشته مي شود.
نكته  :در صورتي كه از چند صفحه از يك كتاب استفاده شده باشد .
از صص در فارسي و از  pp.التین استفاده مي شود و در بین شماره صفحات ويرگول قرار مي گیرد.
مثال :
صص 807/63/30 :
pp / 03 / 393
مثال : 1
Katzung BG. Basic pharmacology . 3en. New York Williams and Wikins: 1998.p.325-9
مثال  : 2كتاب داراي ويرايشار باشد و نويسنده نداشته باشد .
;Millares M.editor. Applied drug information. Vancouver . WA: Applied Therapeutics , Inc
1998. p.876-986
مثال  : 3از بخو هايي از كتاب استفاده شده باشد كه داراي نويسنده و ويرايشار مجزايي باشد .
Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In : katzung BG, editor . Basic and chinical
pharmacology . 6th ed . Nor walk . CN Appleton and Lange : 1995 p.361-80
مثال  : 4ديكشنري ها و فارماكوپوه ها :
Stedman s medical dictionary. 26th ed. Baltimore : Williams & Wilkins : 1995.p 119-20
مثال :5
Wweetman sean C., editor . Martindale : the complete drug reference . London:
pharmaceutical press : 2002. pp 876,235,987.
مثال  : 6كتاب هاي سري
Bennett GL. Horuk R. Iodination of chemokines for use in receptor binding analysis . In :
Horuk R.editor. Chemokine receptors . New York : Academic press: 1997. p.13448.
(Methods in enzymology ; vol . 228).
مثال : 7
موترن لسلي ت براون ادوارد جـي .شــیـوه بهــره گــیــري از كـــتــابـــخـانه هاي پزشكي .ترجمه زاهد بیادلي  .ويرايو سوم.
تهران  :چاپار ؛  . 8318جلد دوم ص 806-803
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مثال : 8
يزدان فر ،سیمین ،يوسفي ،احمد .شیوه بهره گیري از مراجع پزشكي  .قزوين دانشااه علوم پزشكي و خدمات بهداشـتي درمـاني
قزوين؛  .8371ص 32-67
مثال : 9
بروكس ژنوف ،بوت ژانت س ،مورس استفان آ .میكروب شناسي جاوتز .ترجمه عبدالحسین ستوده نیا .ويـرايو بیسـت و دوم .
تهران  :ارجمند . 8318 :صص 803 / 803 / 883 .
توجه :
در منابع فارسي با توجه به رسم الخط فارسي الزم است بین نام و نام خانوادگي و نام عالمت ويرگـول قـرار مـي گیـرد ولـي در
كتابهايي كه ترجمه شده اند نام نويسندگان اصلي مانند منابع التین بدون ويرگول مي آيد.
توجه :
فقط عنوان كتاب و مجله با حروف ايتالیك نوشته مي شود.

ج -استناد به اينترنت:
.8استناد به نشريات در اينترنت:
;Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of biomedical journal. BMJ. 1995
310: 1387-90. Available from: http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26,
1996
در استناد به منابع اينترنتي ,در انتها ,تاريخ دسترسي به منبع نیز قید مي شود.
.0استناد به منابع اينترنتي غیر از نشريات:
مثال :
Hoffman DL . Health on the net foundation code of conduct for medical and health web sites.
1995. Available at : http: //www. hon. ch/ conduct . html. Accessed June 30, 1998.

د -استناد به پايان نامه ها:
نام خانوادگي ,نام.
دانشكده ..........

”عنوان پايان نامه“.
,

دانشااه ..........

پايان نامه دكتري ..........
,

ذكر سال.

,

صفحه مورد استفاده . ...........

مثال:
حسیني .محمد” .استخراج و تعیین میزان تانن در چاي سبز“ .پايان نامه دكتري حرفه اي داروسازي .دانشكده داروسـازي ,دانشـااه
علوم پزشكي كرمانشاه؛  .8313صفحات .84-06

منبع:
دانشكده پزشكي دانشااه علوم پزشكي كرمانشاه
قاب دسترسي در لینك
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http://www.pharmacy-school.kums.ac.ir/kums_content/.../1217_orig.doc

