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 يآموزش در علوم پزشك يرانيمحترم مجله ا ريسردب  

 يمقاالت مجالت توجه خاص يداور نديدر فرا .است مقاله كي يها قسمت نيتر مهماز  يكيع نگارش مناباين كه با توجه به 
داشته باشد و بخواهد به روند  يتر مشكل كم ها در بخش چك رفرنساين كه  يبرا سندهينو كيگردد.  ها مي به رفرنس

مقاالت  يها از مطالعه رفرنس. ما پس دينما تينكات مهم را رعا يسر كيمقاله خود سرعت بخشد الزم است  يبررس
 يتا كمك ميمجله وجود داشت استخراج كرد نيا ها كه در نگارش رفرنس را  يمشكالت نيتر شايعمجله  نيارسال شده به ا

  :ارتندازعب ينويس رفرنسمشكالت در  نيتر شايعمقاله انجام شده باشد.  كي يها نگارش رفرنس يبرا سندگانيبه نو
و به آنها  ديا را كه از آنها استفاده كرده ييها از كتاباي  صفحه يكپ ايله حتماً اصل مقاالت مقا كيهنگام نوشتن  -1

را كه به  يكتاب ايخواهد كه اصل مقاله  مي سندهيمشاهده شده است كه داور از نو اري. بسديرا نگه دار د،يده مي رفرنس
  را نداشته است. اصل مقاالت سندهينو يول ديارسال نما  ،آن رفرنس داده شده است

خود ي  در مقاله سندگانياز نو ي. بعضسدينو مي مقاله يدر انتها نيمقاالت خود را به صورت الت يها مجله رفرنس نيا -2
مجله اگر  نيا استيندارد. با توجه به س نيعنوان الت اي دهيكنند كه چك مي زبان استفاده يفارس ييها كتاب اياز مقاالت 

 .شود يسيآوانو يسيبه صورت انگل ديعنوان با ،ندارد نيعنوان الت اي دهيشود چك مي آن رفرنس داده كه به يكتاب ايمقاله 
 ،يداور نديكنند و در فرا مي را ترجمه هكتاب مربوط ايعنوان مقاله  سندگانينو ياست كه بعض نيكه وجود دارد ا يمشكل
  كند.  نمي دايكتاب است آن را پ ايمقاله  نيا يجستجو يكه داور در پ يهنگام

اما مشكل . ندارد يمشكل تيالبته رفرنس دادن به وب سا .دهند مي رفرنس ها تيبه وب سا سندگانياز نو يبعض -3
الزم است  ديده مي رفرنس تيسا كيبه اي  پس اگر در مقاله .است رييمدام در حال تغ ها تيكه آدرس وب سا نجاستيا

 يمحكم كار يبرا ني. همچنديسيبنو ،كند مي تيهدا ظرمورد ن تيرا به سا كه داور ينترنتيزمان رفرنس دادن و آدرس ا
است كه به آن رفرنس  يمطلب يكه حاو تياز خود سا نتيپر ايعكس  كي ديريگ مي تيسا كيرا از  يكه مطلب يزمان
 همهم توج نيبه ا نسندگاياز نو ياري. بسديارائه ده يتا در صورت درخواست داور به و ديينما رهيو ذخ ديريبگ ديا داده
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در داخل متن به  ينويس رفرنسصورت است كه  ني، به ااست مجله به صورت ونكور نيا ينويس رفرنسفرمت  -4
شوند. در  مي اند مرتب شده دهيكه در متن چ يبيبه همان ترت ها رفرنس زياست و در قسمت منابع ن يصورت عددگذار

 ستين 5، 4، 3، 2، 1مثالً به صورت  .ستيمتن درست ن راعداد د بيشده است كه ترتبه طور مكرر مشاهده  يبررس نديفرا
اين  گري. نكته مهم دديتوجه نما اريدر متن بس ها رفرنس بيبه ترت ديمقاله با سندهياست. نو 5، 3، 2، 1و مثالً به صورت 

در  استبه آن رفرنس داده  سندهينو است كه ينيحس يدر قسمت متن مقاله مربوط به مقاله آقا كياگر مثالً عدد كه 
 به آن قيدق يتوجه سندگانياست كه نو ياز مشكالت اساس يكي نيباشد. ا ينيحس يمقاله آقا ديبا 1عدد  زيقسمت منابع ن

  كنند.  نمي
دهند. در  مي رفرنس جيبه اشتباه در قسمت نتا سندگانياز نو يكه بعض است موضوع نيا گريد عينكته مهم و شا -5

كه مقاله  ي. فقط در صورتستين جيبه رفرنس دادن در قسمت نتا يازيحاصل كار ذكر شود ن ديفقط با جينتا قسمت
  رفرنس بدهد. جيتواند در قسمت نتا مي سندهيباشد نو يمرور

اشتباه به مقاله را  سندهينو ينام و نام خانوادگ سندگان،يكه نو است نيا ينويس رفرنسدر  عياز اشكاالت شا گريد يكي -6
مقاله به  كي سندگانينو دياست. مثالً فرض كن نيمربوط به مقاالت الت تر بيشموضوع  نيكه ا سندينو مي هم يبه جا
  است: ريز بيترت

 Habib Heydari, Parsa Rezaei, Reza Rezaei  
  

را  سندگانينو بيترت ديبا سندهيطبق فرمت ونكور رفرنس دهد. در مرحله اول كه نو سندگانينو نيخواهد به ا مي سندهينو
  : سدينو مي طور كه در متن مقاله آمده است در رفرنس مربوطه بگذارد سپس همان

Haydari H, Rezaei P, Rezaei R  
 

دهند  مي كه به آن رفرنس يخواهند اگر مقاالت مي سندهيمجله از نو نياز مجالت از جمله ا يبعضاين كه  گرينكته د -7
به  نديرفرنس زبان مربوطه را داخل كروشه ذكر نما يقاله را داخل كروشه بگذارند و در انتهاحتماً عنوان م ستين نيالت

  رفرنس بگذارند. ي] را در انتهاPersianبود كلمه [ يعنوان مثال اگر رفرنس فارس
 1رنس . به عنوان نمونه اگر در قسمت منابع رفاست ها تكرار رفرنس ينويس رفرنسدر  عياز مشكالت شا گريد يكي -8

در  "يدر بهداشت عموم يريادگي يها هياز نظر يملموس يكاربرد"است كه با عنوان  يمحمد يآقاي  مربوط به مقاله
مقاله را رفرنس دهد  نيهم زين 5در رفرنس  نيست مجاز سندهيچاپ شده است نو يآموزش در علوم پزشك يرانيمجله ا

  شود. مي يچون تكرار
ذكر شود و در  سندهينو 6تا  سندگانيصورت است كه تعداد نو نيبد سندگانينونوشتن  يمجله برا نيا استيس -9

قرار داده شود. مشاهده شده است كه  et alكلمه  سندهينو 6تا بعد از نوشتن  6از  سندگانيبودن تعداد نو تر بيشصورت 
   .كنند مي اول را ذكر سندهيمقاله فقط نو سندگانينو
رفرنس كه به صورت مقاله است، سال انتشار، دوره، شماره و  كي انيدر پا سندگانيمشاهده شده است كه نو يگاه -10

  ذكر شود. ديكه با يكنند در صورت نمي شماره صفحه مقاله ذكر
رفرنس كه به صورت كتاب است، شهر محل نشر، ناشر و سال نشر كتاب  كي انيدر پا سندگانينو برخي از  يگاه -11

  ذكر شود. ديبا كه يكنند در صورت نمي را ذكر
 كياما در قسمت رفرنس تنها  "و همكاران ينيحس"كنند به عنوان نمونه  مي در متن مقاله ذكر سندگانياز نو يبعض -12



  نامه به سردبير  و همكار حبيب اله رضايي
 

 http://ijme.mui.ac.ir )34(15؛ 1394/ مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي /  268

وجود دارد كه در متن  زيموضوع ن نيكند برعكس ا نمي را ذكر ياصالً همكاران واين كه  ايكنند  مي آن ذكر يهمكار برا
مقاله  سندهيچند تا همكار دارد. نو ينيحس يكه در قسمت رفرنس آقا يدر حال "ينيحس" سدينو مي مقاله به عنوان نمونه

  .نكته توجه داشته باشد نيبه ا ديبا


