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TRÍCH DẪN IEEE
Viện kỹ sư Điện và Điện Tử Hoa Kỳ (IEEE: Institute for Electrical and Electronics) là một tổ chức nghề nghiệp hỗ
trợ nhiều lĩnh vực kỹ thuật, khoa học máy tính, và công nghệ thông tin. Ngoài ra, IEEE còn xuất bản các loại tạp chí
(journal, magazine) và các kỷ yếu hội nghị. IEEE cũng phát triển nhiều bộ tiêu chuẩn thuộc nhiều lĩnh vực công
nghiệp khác nhau (http://www.ieee.org/about/index.html)
Cách trích dẫn của IEEE bao gồm trích dẫn tài liệu tham khảo (in-text citations), chỉ số tài liệu tham khảo trong các
ngoặc vuông [x] trỏ đến thông tin tài liệu tham khảo đầy đủ được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo nằm ở
phần cuối của bài báo. Danh mục tài liệu tham khảo được đánh theo số tự nhiên và không dùng ký tự
(http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/style_references_manual.pdf.)
Tóm tắt:
Trích dẫn tài liệu tham khảo (In-text Citing): Không cần thiết phải phải đề cập đến tên tác giả, số trang sử dụng
hay ngày xuất bản trong trích dẫn tài liệu tham khảo. Thực tế chỉ cần trỏ đến nguồn trích dẫn bằng một chữ số đặt
trong dấu ngoặc vuông, ví dụ [1], số này sẽ tương ứng với thông tin tài liệu trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu
tham khảo.
-

Đặt các trích dẫn trong ngoặc vuông trong cùng dòng với đoạn trích, trước các dấu câu, với 1 ký tự khoảng
trắng trước dấu ngoặc vuông đầu tiên.

-

Đánh số các nguồn tài liệu tham khảo mà bạn trích dẫn trong bài báo. Một khi đã trỏ đến đến một nguồn và
đánh số cho nó thì tiếp tục sử dụng lại cùng số đó nếu như bạn muốn trích dẫn tiếp nguồn đó trong bài báo.

-

Khi trích dẫn nhiều nguồn một chỗ, phương pháp thường dùng là liệt kê tách rời từng số trong dấu ngoặc
vuông của nó, sử dụng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang giữa các số, ví dụ: [1], [3], [5] hoặc [1] - [5].

Một số ví dụ về trách dẫn tài liệu tham khảo:
"Lý thuyết này được công bố lần đầu tiên vào năm 1987 [1]."
"Scholtz [2] đã đưa ra kết luận rằng ..."
"Nhiều nghiên cứu gần đây [3], [4], [15], [16] đã đề xuất...."
"Ví dụ, xem [7]."
Tạo danh mục tài liệu tham khảo: Danh mục tài liệu tham khảo xuất hiện ở cuối của bài báo và cung cấp thông
tin đầy đủ về tất cả các tài liệu trích dẫn đã sử dụng. Liệt kê tất cả các tài liệu trích dẫn và đánh số theo thứ tự mà
chúng đã được trích dẫn trong bài báo bao gồm các chữ số được đặt trong dấu ngoặc vuông ở đầu mỗi trích dẫn:
-

Tựa của danh mục trích dẫn là : TÀI LIỆU THAM KHẢO đặt canh giữa hoặc bên trái trên đầu trang.

-

Tạo thay đổi lề (hanging Indent) cho mỗi tài liệu tham khảo với các số trong dấu ngoặc vuông được đẩy về
phía bên trái của trang. Thay đổi lề nhằm làm nổi bật chuỗi số của các tài liệu trích dẫn.

-

Tên tác giả được liệt kê theo thứ tự như sau: tên đệm và họ (first name (or initial) and last): Ví dụ: Adel Al
Muhairy sẽ được ghi là A. Al Muhairy (KHÔNG ghi: Al Muhairy, Adel).

-

Tựa của bài báo (article) hoặc tựa chương (chapter), bài báo hội nghị (conference paper), sáng chế (patent),
… được đặt trong dấu ngoặc kép “ ”

-

Tựa của một tạp chí hoặc sách được ghi theo dạng chữ in nghiên.
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