شيوۀ استناد
 ارجاعات مقاله ،درون متني و به شيوۀ زير باشد:براي ارجاع به منابع ،بالفاصله ،پس از نقل قول مستقيم (داخل گيومه) ،نام خانوادگي نويسندۀ كتاب يا مقاله ،سال
انتشار ،شمارۀ جلد ،و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود؛ مثال( :حقيقي )273/7 :7066 ،يا (← نام خانوادگي،
سال اثر)
براي ارجاع به منابع ،بالفاصله ،پس از نقل غير مستقيم ،نام خانوادگي نويسندۀ كتاب يا مقاله ،سال انتشار و شمارۀ جلد و
صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده شود .مثال:
(حقيقي)25-27/7 :7066 ،
ارجاعات درون متني متون غير فارسي ،به شيوۀ قبل و به زبان اصلي آورده شود؛ مثال)Nelson,2003:115( :
اگر از نويسندهاي در يکسال بيش از يک اثر استفاده شده باشد ،با قراردادن حروف ابجد (الف ،ب ،ج ،د )...،در منابع
فارسي و عربي و با درج حروف الفباي انگليسي ( )a,b,c,...در ديگر منابع ،پس از سال انتشار ،آن آثار از هم متمايز شود.
در ارجاعات درون متني به فرهنگ يا دانشنامهاي كه مقاالت آن نويسندۀ مستقل دارد ،نام نويسندۀ مقاله ،سال انتشار،
شمارۀ جلد ،و صفحۀ منبع مورد نظر آورده شود؛ مثال
(انوري /6 :7010 ،ذيل «ابومحمد صالح»).
در ارجاعات درونمتني به فرهنگ يا دانشنامهاي كه مقاالت آن نويسندۀ مستقل ندارد ،نام فرهنگ /دانشنامه ،سال
انتشار ،شمارۀ جلد و نام مدخل مورد نظر (در گيومه) آورده شود؛ مثال( :دايرۀ المعارف فارسي :7013 ،ذيل «ابن سينا»).
در ارجاعات درونمتني ،ارجاعات تكراري مانند بار قبل آورده شود و از واژۀ «همان» (در منابع عربي« :المصدر السابق» و
در منابع انگليسي )ibid :استفاده نشود.
 در منابع پايان مقاله ،اگر از يک نويسنده بيش از يک اثر استفاده شده باشد ،نام خانوادگي نويسنده در هر مورد ،بهطوركامل ،تكرار شود و از ترسيم خط به جاي نام نويسنده خودداري شود.
 در پايان مقاله ،ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس ديگر منابع ،بر اساس نام خانوادگي نويسنده ،به ترتيب حروف الفبا و به-صورت زير آورده شود:
كتاب :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده /نويسندگان (تاريخ انتشار) .نام كتاب بهصورت ايتاليک (ايرانيک) ،نام
مترجم يا مصحح ،شمارۀ جلد ،شمارۀ چاپ ،محل انتشار :نام ناشر.
مقاله :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده /نويسندگان (ماه و سال چاپ)« .عنوان مقاله» ،نام مترجم ،نام نشريه
به صورت ايتاليک (ايرانيک) ،شمارۀ نشريه ،محل نشر :نام ناشر.

منابع اينترنتي :نام خانوادگي نويسنده /نويسندگان ،نام نويسنده/نويسندگان (تاريخ دسترسي)« .عنوان مقاله» ،نام پايگاه
اينترنتي (يا عنوان نشريۀ الكترونيكي ،جلد ،شماره و سال) ،صفحه و آدرس اينترنتي.

يادآوري :مقاالت خود را حتما به آدرس  khayyamcenter@atu.ac.irارسال نماييد.
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