شیوة تنظیم منابع
ارجاعدهی در متن براساس شیوه ونکوور به ترتیب ورود در متن شمارهگذاری میشود .توجه به نقطهگذاری و فاصلهگذاری بین
كلمات و حروف در هنگام تهیه فهرست منابع ضروری است .بدیهی است ،تعداد منابع مورد استناد در متن مقاله میبایست با فهرست
منابع همخوانی داشته باشد .تمامی منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند .در مورد منابع فارسی یا عربی ،پس از ترجمه به
 ]In Persian/ In Arabicدرج شود .نحوه برگردان منابع فارسی و
َ
انگلیسی ،باید در انتهای آنها در داخل كروشه كلمه [
عربی بر اساس روش نویسه گردانی دانشگاه هاروارد است كه در ادامه توضیح آن خواهد آمد.
فهرست منابع بر اساس الگوی زیر آماده میشود:
 )1قرآن کریم؛ نام مخفف .شماره سوره :شماره آیه.
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 )2کتاب؛ نام خانوادگی نویسنده حرف اول اسم .عنوان كتاب .اگر نام مترجم ،محقق و ...دارد .اگر ویرایش چندم دارد .نام شهر :نام
انتشارات؛ سال نشر به انگلیسی (عربی یا فارسی) .شماره جلد :شماره صفحه.
[1]. Rouhani Qommi SS. Minhaj al-Salehin. 2nd ed. Qum: Boustan Kitab; 2020
(1441). 3:.353 [In َArabic].
 )3مقاله؛ نام خانوادگی نویسنده حرف اول اسم .عنوان مقاله .نام مجله .سال نشر به انگلیسی (عربی یا فارسی)؛ دوره (شماره) :شماره
صفحه مجله.
[2]. Vatani A, Zargerian T. Explaining the Identity of Penetrative Injure in
Criminal Law of Imamyia .Feqhh Journa .33 :)13(31 .)1396( 2017 [In Persian].
توضیح :اگر تعداد نویسندگان مقاله كمتر از  6نفر باشد ،نام تمام نویسندگان آورده میشود .اگر تعداد آنها بیش از  6نفر باشد ،پس
از درج نام نویسنده ششم ،از عبارت ( et alبه معنی «و دیگران») استفاده میشود.
نکات مهم:
نکته :1اگر نام شهر ،نام انتشارات یا سال نشر موجود نبود ،به ترتیب این صورت بنویسید:

 n.pn؛ (بینا)( n.d ///بیتا)( n.p ////بیجا)
نکته :2منابع به ترتیبی كه در متن استفاده شده ،شماره گذاری و در فهرست منابع هم با همان شماره آورده میشود.
نکته :3به هر منبع یک شماره اختصاص داده میشود و در صورت استناد دوباره به همان منبع ،شماره قبلی تکرار میشود .اگر شماره
صفحه متفاوت باشد ،همان شماره قبلی در متن تکرار و در منبع با استفاده از عالمت & شماره صفحه جدید به ترتیب استفاده در
متن ،نوشته می شود .اگر شماره صفحه و شماره جلد یا دیگر مشخصات منبع پیشین تغییر كند ،شماره جدیدی برای آن در متن و
در منابع درنظر گرفته میشود.
[3]. Sistani SA. Minhaj al-Salehin. 2nd ed. Qum: Boustan Kitab; 2020(1441). 3
:.234 & 567 & 353 [In َArabic].

[4]. Sistani SA. Minhaj al-Salehin. 5th ed. Qum: Boustan Kitab; 2020(1441). 6
:786 [In َArabic].

