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 ها مستنذسازی کتاب -1

 اتتذا ًام خاًَادگی ٍ ًام هَلف یا ٍیشاستاس سا تیاٍسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

 تِ صَست ایتالیک تیاٍسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ تؼذ ػٌَاى کتاب سا. 

 سپس اگش کتاب داسای ٍیشاستاس، هتشجن، یا گشدآٍسًذُ تَد، ًام اٍ سا رکش کٌیذ. 

 دس پایاى ًیض اطالػات هشتَط تِ ًاشش اص جولِ هکاى ًشش: ًام ًاشش، ٍ تاسیخ ًشش سا تیاٍسیذ. 

 :نمونه فارسی

 ،1963 هاهفَسد، لَئیس. تضسگشاُ ٍ شْش. ًیَیَسک: ّاسکَت تشیس ٍ ٍسلذ . 

  ،1967تضسگشاُ دس سشاسش جْاى. ًیَیَسک: پشًتیس . 

  ،2004شیلذ، جی، ٍ دیگشاى. دسیسِ ی تیضاًس: تاسیخ گزس اًگلیسی. ّاستفَسد: هشجاًسشپی 

. 

 :نمونه انگلیسی

Mumford, Lewis, The Highway and the city. New York: Harcourt Brace and World, 1963. 

Highways Around The world. New York: prentice, 1967. 

 مستنذسازی بخش ها یا فصل هایی از یک کتاب .2

داسای ػٌَاى  اص فصل ّا یا تخش ّایی اص کاسّای ٍیشاستاسی شذُ ای کِ فصل ّا یا تخش ّای اگش

ٍیشاستاسی شذُ تَسط دیگشاى آهذُ  س یک هجوَػِ یا کتاب هشجغهٌفشد ٍ هَلف جذاگاًِ ای تَدًذ کِ د

 :اًذ استفادُ کشدیذ، تِ تشتیة صیش ػول کٌیذ

 اتتذا ًام خاًَادگی ٍ ًام هَلف آى تخش یا فصل سا تیاٍسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

 تؼذ ػٌَاى آى فصل یا تخش سا دسٍى گیَهِ رکش کٌیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

 ِصَست ایتالیک تٌَیسیذ ٍ پس اص ًقطِ، ًام ٍ ًام خاًَادگی  سپس ػٌَاى اثش اصلی سا ت

 .ٍیشاستاس سا تیاٍسیذ



 دس پایاى اطالػات هشتَط تِ هکاى ًشش: ًام ًاشش، تاسیخ، ٍ شواسُ ی صفحِ سا رکش کٌیذ. 

 :نمونه فارسی

 .ًقش پذس دس سشذ کَدک” ًقش پذس دس شثکِ ی اجتواػی یک کَدک شَسٍی.“جاى.  ٍالسیٌش،

 . 187 -1981، 201هایکل ای الهة. ًیَیَسک: ٍیلی،  ٍیشاستاس

 :نمونه ی انگلیسی
                      F                        N                   C                   F         C     
Development. Ed. Micheal E. Lamb. New York: Wiley, 1981.187-201. 

 مقاله های نشریه ها .3

 تتذا ًام خاًَادگی ٍ ًام هَلف سا تیاٍسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذا. 

 تؼذ ػٌَاى هقالِ سا دسٍى گیَهِ تٌَیسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

  ٍسپس ًام ًششیِ سا تِ صَست ایتالیک تٌَیسیذ ٍ تِ دًثال آى تاسیخ اًتشاس سا تیاٍسیذ ٍ د

 .ًقطِ تگزاسیذ

 پس اص آى شواسُ صفحِ سا رکش کٌیذ. 

 :نمونه فارسی

 . 40 -45: 1990طٍئي  2ًیَیَسک ”. 90اصدٍاج دس دِّ ی “یي، دیٌا، پش

 :نمونه انگلیسی

P     D       M     g         90    N   Y    2  u   1990: 40-45. 

 (شنیذاری یا فیلم یا ویذئو، مصاحبه، سنذ دولتی -منابع غیر کتابی )دیذاری .4

  ِاتتذا ػٌَاى هٌثغ )تشًاهِ، پخش، فیلن ٍ غیشُ( سا تِ صَست ایتالیک ًَشتِ ٍ تؼذ ًقط

 .تگزاسیذ

 تؼذ شکل اًتشاس آى سا تٌَیسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

 سپس ًام کاسگشداى، تْیِ کٌٌذُ یا ًَیسٌذُ سا تیاٍسیذ ٍ تؼذ کاها تگزاسیذ. 

 تؼذ ًام هٌتشش کٌٌذُ سا تیاٍسیذ ٍ کاها تگزاسیذ. 



 اًتشاس یا پخش سا تٌَیسیذ ٍ دس پایاى هقذاس صهاى آى سا تیاٍسیذآًگا ُ. 

 :نمونه فارسی

 PBSًَاس ٍیذئَیی. کاسگشداى سیال ٍیلسَى، ”. هثاسصُ ی کالس دسس“آفشیٌش دس تشاتش تکاهل: 

 دقیقِ 58د  (MLA) .1982ٍیذئَ، 

 :نمونه انگلیسی

C           E   u    :  B      O      C       m   Videocassette. Dir. Ryall Wilson, PBS Video, 1982. 
(MLA) 58 min. 

 منابع یا اسناد الکترونیکی .5

 اگش ًام آًْا  ًام خاًَادگی ٍ ًام هَلف، ٍیشاستاس، جوغ آٍسی کٌٌذُ، یا هتشجن سا ًَشتِ ٍ اتتذا

 .هشخص ًثَد ػٌَاى هٌثغ سا تٌَیسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ

 تؼذ ًام هٌثغ سا تیاٍسیذ. 

 سپس تاسیخ اًتشاس اثش یا آخشیي تجذیذ ًظش یا اسائِ سا تیاٍسیذ. 

 آًگاُ شواسُ صفحِ، تخش، یا تٌذ سا تؼذ اص دٍ ًقطِ تیاٍسیذ ٍ تؼذ ًقطِ تگزاسیذ. 

 تؼذ اص ًقطِ ًام هَسسِ یا ساصهاى یا داسًذُ ی ٍب سایت سا تٌَیسیذ. 

 سا رکش کٌیذ دس پایاى ًیض تاسیخ دستشسی تِ هٌثغ ٍ ًشاًی الکتشًٍیک آى. 

 :نمونه فارسی

ادتی پیش  هطالؼات”. ًکتَسى شاػشی: اص دسٍى هایِ ی قذیوی تا گًَِ ی سًساًسی“کشیس.  فیتش،

 . 2004هاسس.  4پاسس.  60(: 1977سپتاهثش) 1/3ًَیي 

www.humanities.Ualberta.ca/emls/3-2/fithnoct.html. 

 :نمونه انگلیسی

F                    p      N   u   : F  m A       M                    G       E   y M      L      y 
Studies 3.1 (sept. 1997): 60 pars. 4mars 2004. www.humanities.Ualberta.ca/emls/03-2/fithnoct.html. 

 پایان نامه یا رساله .6

 گزاسیذاتتذا ًام خاًَادگی ٍ ًام اسائِ دٌّذُ سسالِ سا تٌَیسیذ ٍ ًقطِ ت. 



 تؼذ ػٌَاى سسالِ سا دسٍى گیَهِ تیاٍسیذ ٍ ًقطِ تگزاسیذ. 

  سپس اطالػات هشتَط تِ داًش آهَختگی اص جولِ داًشگاُ هحل تحصیل ٍ تاسیخ دفاع سا

 .تیاٍسیذ

 :نمونه فارسی

 . CT ،1977 سسالِ دس داًشگاُ”. احتشام تخش ٍاقؼی: شؼش سیچاسد ٍیلثش“داسلیٌگ، چاسلض دتلیَ. 

 CT ،1977٫ سسالِ دس داًشگاُ”. احتشام تخش ٍاقؼی: شؼش سیچاسد ٍیلثش“داسلیٌگ، چاسلض دتلیَ. 

 . 1979ّاستفَسد: اًتشاسات هشگاًسش، 

 :نمونه انگلیسی

D     g  C       W   G        Du    g   :     p    y            W  bu  “  D     U     C   1977  

D     g  C       W   G        Du    g   :     p    y            W  bu  “  D     U     C   1977  H       : 
merganser press, 1979. 

 


