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شیوه های استناد

Oدرونمتنیاستناد
Oاتزپسساز آزردن مزلبی سس ز نزه مسسص زل   سسبرونمتنیاستناد

ک تسسا  ز آزلبسساونزنسس مزهسساگز سساه     ز
 زپدیدردنهسسد تزتسسانیرزه سسازدزمسس ان ز سس  

.زو زتاتیبز نز   لزک اهکزل زرید

ایكسازمی  ز ایز سصبا ز هج نزند مزمباسس زرل
(APAز)ازدزمی  ز هج نزآوسامزلسدنمزرلایكس
(MLAز)زجزءز ینز سص زقا نزل ز یاهد.

Non-traditional methods of insulin delivery 

like insulin pumps, insulin inhalers and 

insulin pens have obvious advantages over 

traditional methods of delivery (Patni et al., 

2006). Another promising non-traditional 

alternative is the delivery of insulin through 

skin. However, human skin provides a very 

efficient transport barrier (Monteiro-

Riviere, 1991) and (Monteiro-Riviere, 1996)

to delivery of protein molecules like insulin, 

due to their large size (>3000 Da) and 

weakly hydrophobic nature.

 نز ینزمی  تزلب سنز نجاز    زمسد ز نزجسای 
 لزیاز انجز آزلصنز عمز آزپایینز    تزپایامزف
اه زدز هصهایزلصنز نجزل زم  زدز نزلصنزتبهسازه س
زعسد زه ا یزلب نزن زل  صزل زکبدزک زلع  الً

. ست

A number of active pharmaceutical ingredients in the 

drug development pipelines are prepared in the 

amorphous state in light of their poor aqueous 

solubility (1). In addition, many pharmaceutical 

excipients exist in the amorphous state, or are rendered 

amorphous in order to obtain the desired functionality 

(2). 
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افعال فارسی در نقل قول مستقیم

نبینزویامزل ز  ن ز یا ردنزل زم    ظهانزل ز  ن 

پی بها زل زکبد لعصقدز ست  ن ز عصقا 

ت دیقزل زکبد ت ایحزل زکبد  مان زل زکبدز

لدع ز ست  عازل زکبد ل  فقز ستز

ل زکبد ینزط نزو ث ه امزل ز  د ندمنزل زساآ 

ید نزل ال تزوازرمزل ز   نیافص ز ست
 ینز  ه زل ض زن زو 
نالشزل زک دز

هظاشزواز ینز ست ل زکبدتی ی اًزویام تأکیدزل زکبدز

زکبد ینز  ه ز سصداللزل  ضاف زل زکبد ل زکبدزپیشزویب 

 ظهانزل ز  ن 

لعصقدز ست

 مان زل زکبدز

ل  فقز ستز

ندمنزل زساآ ز

 ینز  ه زل ض زن زو ز
نالشزل زک دز

یا ردنزل زم  

 عصقا ز  ن ز

ت ایحزل زکبد

لدع ز ست

ه امزل ز  د

ل ز  ن نبینزویامز

پی بها زل زکبد

ت دیقزل زکبد

  عازل زکبد

 ینزط نزو ثزل زکبد

 نیافص ز ستید نزل ال تزوازرمزل ز  

هظاشزواز ینز ست تی ی اًزویامزل زکبد تأکیدزل زکبدز

زکبد ینز  ه ز سصداللزل  ضاف زل زکبدپیشزویب زل زکبدز



افعال انگلیسی در نقل قول مستقیم
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استناد در استناد

Oنباشددردسترساثراصلهنگامیکهفقط.
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اغلب(7)ندیگراوحمیدی نعباسیوحسینییافتههایباتوجهبه
.میبرندرنجنیزکلیهنارساییازدیابتیبیماران

According to Colluzzi and Pappagallo as cited

by Holding et al (7) most patients given opiates

do not become addicted to such drugs.
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-Mendeleyع سسسسسسسسسسسسانت

Reference Management 

Software & Researcher 

Networkن ز   لزکبید.
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اسکوپوسفراخوانی منابع از 
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واردکردن اطالعات کتابشناختی از اندنوت

ز هده ت زهاگز فز ن تز ن
لقالسس ز ایزلسسدهظازن ز
 هص سسابزدزسسسپاز آ

لسسسسیازFileلبسسس یز
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Save as type نزل زکبیم

 XML زیبسسسسسۀز
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سسسسسسسسپازد ن ز
مزلبدل زل زمس ی
Fileدز آزلبسس یز

لسسسیازرلسسد زن ز
م ه الزل زکبی

  چبینزل زتس  متز ن
زپسا زلبدل ت هاگز فز ن
 آز هص سسسابزف لسسسدنز
لسسسسسدهظاتزفایسسسسسلز
ذ یا زمسسد زن ز نزرمز

.زز نگزکا 
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ایجاد فولدر جدید
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BibTexقالبز (*.bib)

.ذ یا زکبید
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ل ز    یدزلباونزن زو زرم
دزفایلز هصقالز  یدتزواآکبید
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ن زل زآهیمزClose هصهاز



افزودن فیلدهای دلخواه

رهچ ز
ل ز    یمز
ویافز ییمزن 
از هص ابزدزسپ

OKل زکبیم.



گزارماز توجه شما سپاس .


