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  ب  1392 ويرايش ششم     محمود خسروجردي       دي ماه   APAچكيده شيوه نامه 

 �APA"0F"دربارة شيوه نامه 

 ميالدي به صورت يك سند هفت صفحه اي منتشر شد. 1929 نخستين بار در سال �1F"اي پي اي"شيوهنامه 

اين شيوه نامه با حمايت شوراي پژوهشي ملي اياالت متحده و توسط چند روانشناس، مردم شناس، و متخصص 

 صفحه اي در خبرنامة 55 ميالدي، اين جزوه در قالب يك متمم (افزوده) 1952نشر تدوين شد. در سال 

2Fروانشناختي

 ميالدي بازبيني شد. اين اثر، در پاسخ به افزايش پيچيدگيهاي 1967 و 1957منتشر شد و در سالهاي �

 ميالدي رسيد. 2001، و 1994، 1983، 1974نگارش علمي، به ويرايشهاي بعدي در سالهاي 

 ميالدي، 2009 در جوالي �3F"شيوه نامه نشر انجمن روانشناسي آمريكا"ويرايش ششم اين شيوه نامه با نام 

 سال توسعه مداوم منتشر شد. در چاپ اول ويرايش ششم، اشكاالتي (مانند خطاهاي تايپي و سجاوندي) 4پس از 

 مثال فراهم شده براي 1000وجود داشت كه باعث شد اين شيوه نامه به چاپ دوم برسد. گفتني است از 

 مورد داراي اشكال بودند. حتي در سايت آمازون (بزرگ ترين وب سايت فروش كتاب 36خوانندگان، تعداد 

 صفحه از اين شيوه نامه اشكال وجود دارد. كار به آنجا رسيد كه انجمن 80جهان) اذعان شد كه در بيش از 

روانشناسي آمريكا (ناشر اين شيوه نامه) از همه مخاطبان عذرخواهي و اعالم كرد افرادي كه چاپ اول ويرايش 

ششم اين شيوه نامه را خريده اند ميتوانند بدون هيچ هزينه اي، چاپ دوم را دريافت كنند.  

نسخه هاي چاپ اول ويرايش ششم كه به انجمن يادشده رسيد امحا شدند و اكنون چاپ دوم ويرايش ششم 

اين شيوه نامه، يكي از كامل ترين شيوهنامه هاي موجود براي استناددهي است. 

 دستنامهاي است كه راهنماي نويسندگان، ويراستاران، پژوهشگران، دانشجويان، و "اي پي اي"شيوه نامه 

استادان سراسر جهان است. اكنون اين شيوهنامه نه فقط توسط انتشارات انجمن روانشناسي آمريكا، بلكه در 

 گسترة وسيعي از مجالت علمي، متون درسي و غيره در سراسر دنيا كاربرد دارد.

                                                            
  http://en.wikipedia.org/wiki/APA_style برگرفته از �

2 American Psychological Association (APA) 
3 Psychological Bulletin 
4 Publication Manual of American Psychological Association (APA) 
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دربارة اين نوشته 

 است كه براي يكسان سازي شيوه استناد به منابع علمي "اي پي اي"اين نوشته، چكيده اي از شيوه نامه 

نوشته شده است. هدف آن است كه يك راهنماي كاربردي در اختيار دانشجويان، اعضاي هيأت علمي و 

پژوهشگران قرار گيرد تا از پراكندگي و آشفتگي در استناد به منابع گوناگون جلوگيري گردد.  

 تهيه شود. "اي پي اي"از سوي ديگر، تالش شده است كه چكيده اي موجز و رسا از شيوه نامه  

بنابراين، هر مدخل، با يك الگوي كلي، آغاز مي شود. اين الگو، شيوه كلي استناد به آن نوع منبع را نشان 

مي دهد. سپس با يك مثال فارسي، و يك مثال انگليسي، مدخل پايان مي پذيرد. 

چاپ [ "اي پي اي" ويرايش ششم شيوه نامه  به طور كلي، مدخل ها تا آنجا كه امكان دارد، بر مبناي

 تنظيم شود. ]دوم

 عدول شده است. يعني جاهايي كه به زيبايي متن فارسي "اي پي اي"در موارد اندكي از شيوهنامه 

لطمه زده مي شد، يا عالمت سجاوندي موردنظر باعث حشو مي شد، كمي در الگوي پيشنهادي شيوه نامه 

يادشده، تغيير ايجاد شده است.  البته اين مطلب درباره ارجاعات انگليسي صادق نيست. 

 ارسال Umkhosro@gmail.comUخواهشمند است كاستي هاي اين اثر را به نشاني رايانامه اينجانب 

فرماييد  

 

 

 

محمود خسروجردي 
 Infopreneurship Journalسردبير دوفصلنامه 

Uhttp://infopreneurship.net/U 
 1392دي ماه 

mailto:mkhosro@gmail.com�
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فهرست مندرجات 

  ب ......................................................................................................................................................... "اي پي اي" نامه شيوه دربارة

  ج ............................................................................................................................................................................. نوشته اين دربارة

 1 ............................................................................................................................................... دارد نويسنده يك كه كتابي به استناد

 2 ................................................................................................................................... دارد نويسنده يك از بيش كه كتابي به استناد

 3 ......................................................................................................................................................... شده ويرايش كتابهاي به استناد

 4 ................................................................................................................................................. دارد مجدد چاپ كه كتابي به استناد

 5 ................................................................................................ )ويراستار داراي (شده ويرايش) فصلهاي/مقاالت (مجموعه به استناد

 6 ............................................................................................................................. مرجع كتاب يك يا المعارف دايره مقاله به استناد

 7 ............................................................................................................... )كنفرانس شده منتشر گزارش در (كنفرانس مقاله به استناد

 8 .............................................................................................................................................................. شده ترجمه كتاب به استناد

 10 ............................................................................................................................................................... بروشور يا جزوه به استناد

 11 .......................................................................................................................................................................... نامه پايان به استناد

 12 ................................................................................................................................................ نويسنده يك مختلف آثار به استناد

 13 ........................................................................................ )ديگري از نقل به نويسنده يك به ارجاع مانند (دوم دست منابع به استناد

 14 ................................................................................................................................ علمي نشريه يك در شده چاپ مقاله به استناد

 15 ................................................................................................................................................................. چاپ زير مقاله به استناد

 16 ....................................................................................................................................... )نامه هفته يا ماهناهه (مجله مقاله به استناد

 17 .................................................................................................................................................................... روزنامه مقاله به استناد

 18 .......................................................................................... )است دريافت يا دانلود قابل اينترنت از كه (اينترنتي هاي مقاله به استناد

 19 ................................................................................................ )است دريافت يا دانلود قابل اينترنت از كه (اينترنتي كتاب به استناد

 20 ..................................................... )اينترنتي (آنالين هاي نوشته كلي طور به و سايتها وب وبالگها، از شده برگرفته مطالب به استناد
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استناد به كتابي كه يك نويسنده دارد 

به كتابي كه يك نويسنده دارد به صورت زير استناد مي شود: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره صفحه يا صفحات) در متن 

. محل نشر: نام ناشر. عنوان كتابنام خانوادگي نويسنده، نام. (سال نشر). در فهرست منابع 

 

مثال فارسي 

) 75، 25، 1392)  يا (دالور، 30-28، 1392)  يا   (دالور، 25، 1392(دالور، در متن 

. تهران: جامعه شناسان. مباني پژوهش در علوم رفتاري). 1392دالور، علي. (در فهرست منابع 

 

 مثال انگليسي

(Chessick, 2007)                  (Weiner, 2010)  در متن

Chessick, R. D. (2007). The future of psychoanalysis. New York, NY: 
State University of New York Press. 

 
Weiner, M. F. (2010). Power, protest, and the public school: 

Jewishand African American struggles in New York City. New 
Brunswick, NJ: Rutgers University Press. 

در فهرست منابع 
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استناد به كتابي كه بيش از يك نويسنده دارد 

 نويسنده هستند بايستي نام خانوادگي همه آنها در متن و فهرست منابع 5 تا  2در استناد به كتابهايي كه داراي بين 

ذكر شود. در بار نخست در متن بايد به شكل كامل مطابق با جدول زير بيايند، اما در دفعات بعد مي توان از (و 

 تا هم باشد، بايد در فهرست منابع نام تك تك آنها 1000همكاران) در متن استفاده كرد.  اگر تعداد نويسندگان 

ذكر گردد. 

 استفاده كنيم، اما در "و همكاران" نويسنده و يا بيشتر باشد، مي توانيم در متن از كلمه 6نكته: اگر كتابي داراي 

فهرست منابع، بايد نام و نام خانوادگي همه نويسندگان به ترتيب درج شود. 

مثال فارسي 

 )؛                                1380در بار اول: (حسيني، جعفري، ايزدي، مناني، ماكاني، در متن 

) 1380در دفعات بعدي: (حسيني و همكاران، 

جامعهشناسي ). 1380حسيني، علي؛ جعفري، حسن؛ ايزدي، غالم؛ مناني، حنانه؛ و ماكاني، جعفر. (در فهرست منابع 

 تهران: قو. نشر.
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استناد به كتابهاي ويرايش شده 

به كتابهايي كه ويرايش دارند (البته نه ويرايش اول)، به صورت زير ارجاع ميشود: 

 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر) در متن 

 (ويرايش؟). محل نشر: نام ناشر. عنوان كتابنام خانوادگي نويسنده، نام. (سال نشر). در فهرست منابع 

 

مثال فارسي 

) 1391(خسروجردي، در متن 
در فهرست 

منابع 

 (ويرايش دوم). تهران: چاپار. مديريت ارتباطات علمي). 1391خسروجردي، محمود. (

 بعد از نام كتاب و در پرانتز مي آيد و پس از آن، دفعة ويرايش كتاب. "ويرايش": كلمه 1نكته 
: بعد از عنوان كتاب، نقطه گذاشته نمي شود. 2نكته 
 : عنوان كتاب به صورت ايتاليك (مورب) است.3نكته 

 

 مثال انگليسي

(Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010)  در متن

Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community 
psychology (4th ed.). Boston, MA: Allyn. 

در فهرست منابع 
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استناد به كتابي كه چاپ مجدد دارد 

به كتابي كه داراي چاپ مجدد است، به صورت زير استناد مي شود: 

الگوي كلي 
(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر قبلي/ سال نشر چاپ جديد) در متن 

در فهرست 
منابع 

محل نشر: نام ناشر. (كتاب اصلي در سال عنوان كتاب. نام خانوادگي نويسنده، نام. (سال نشر چاپ جديد). 
... منتشر شده است). 

 

مثال فارسي 
) 1388/1390(كوهكن و زماني، در متن 

در فهرست 

منابع 

 1388. تهران: قو. (كتاب اصلي در سال مديريت تربيت بدني). 1390كوهكن، فرهاد؛ زماني، مجيد. (

منتشر شده است) 

 

 مثال انگليسي
(Kimmel, 1966/2007) 
 
(Momaday, 1992/2009) 

در متن 

Kimmel, A. J. (2007). Ethical issues in behavioral research: Basic and 
applied perspectives. Malden, MA: Blackwell. (Original work 
published 1966) 

 
Momaday, N. S. (2009). In the presence of the sun: Stories and poems, 

1961–1991. Albuquerque, NM: University of New Mexico. (Original 
work published 1992) 

در فهرست منابع 
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استناد به مجموعه (مقاالت/فصلهاي) ويرايش شده (داراي ويراستار) 

به مجموعه مقاالت/فصلهاي يك كتاب كه داراي ويراستار(ان) هستند، مانند يك كتاب عمل ميكنيم اما با اين 

تفاوت كه كلمه ويراستار (اگر ما يك ويراستار داشته باشيم) و ويراستاران (اگر بيش از يك ويراستار داشته 

باشيم) بعد از نام ويراستاران درج مي شود. به طور كلي، در اينگونه موارد، به صورت زير ارجاع مي دهيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي ويراستار، سال نشر) در متن 

عنوان نام خانوادگي ويراستار اول، نام؛ نام خانوادگي ويراستار دوم، نام (ويراستار) .(سال نشر). در فهرست منابع 

 (ويرايش؟). محل نشر: نام ناشر. كتاب

 
 

مثال فارسي 

) 1388(دالور و شريفي، در متن 
در فهرست 

منابع 

.  تهران: دانشگاه علم و صنعت. پژوهشهاي علمي). 1388، علي؛ شريفي، حسين (ويراستار). (دالور

 
 : هنگامي كه ما دو نويسنده، يا دو ويراستار داريم، در حد فاصل آنها از نقطه ويرگول استفاده مي كنيم.  1نكته 
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استناد به مقاله دايره المعارف يا يك كتاب مرجع 

براي استناد به يك مقاله دايره المعارفي يا ديگر كتابهاي مرجع، پس از نام نويسنده، تاريخ انتشار در پرانتز مي آيد 

(اگر تاريخ داشته باشد)، به طور كلي مانند زير عمل مي كنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي ويراستار، سال نشر كتاب) در متن 

در فهرست 

منابع 

محل نشر: نام ناشر.  (تعداد جلد).عنوان كتاب نام خانوادگي ويراستار، نام (ويراستار). (سال نشر كتاب). 

 

مثال فارسي 

) 1390(جمالي، در متن 

در فهرست 

منابع 

علم در جمهوري ). توليد علم ايران. در محمدصادق حسيني (ويراستار)، 1390جمالي، حميدرضا. (

). تهران: جيحون.  48-25، صص. 4 (جلد اسالمي ايران

 

 مثال انگليسي

(Barber, 2009)  در متن

Barber, C. (2009). Gender identity. In E. M. Anderman & L. H. 
Anderman (Eds.), Psychology of classroom learning: An encyclopedia 
(Vols. 1–2, pp. 428–430). Detroit, MI: Gale–Cengage. 

در فهرست منابع 
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استناد به مقاله كنفرانس (در گزارش منتشر شده كنفرانس) 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم، سال نشر مقاله) در متن 

در فهرست 

منابع 

نام خانوادگي نويسنده اول، نام نويسنده اول؛ نام خانوادگي نويسنده دوم، نام نويسنده دوم. (سال نشر مقاله). 

. مقاله عنوان اثري كه مقاله در آن چاپ شده استعنوان مقاله. در نام و نام خانوادگي ويراستار (ويراستار)، 

 صفحه پايان مقاله). محل نشر: نام –منتشر شده در عنوان كنفرانس، محل برگزاري (صص. صفحه آغاز مقاله 

ناشر. 

 
 

مثال فارسي 
) 1390(جمالي، در متن 

در فهرست 

منابع 

مجموعه مقاالت علم در ). توليد علم ايران. در محمدصادق حسيني (ويراستار)، 1390جمالي، حميدرضا. (آبان

). تهران: انجمن 28-25 مقاله منتشر شده در كنفرانس علوم اجتماعي ايران، تاالر قدس (صص. ايران.

جيحون.  

 
 

 مثال انگليسي

(Rowling, 1993)  در متن
Rowling, L. (1993, September). Schools and grief: How does Australia 

compare to the United States. In Wandarna coowar: Hidden grief. Paper 
presented at the Proceedings of the 8th National Conference of the 
National Association for Loss and Grief (Australia), Yeppoon, Queensland 
(pp. 196-201). Turramurra, NSW: National Association for Loss and Grief. 

در فهرست 
منابع 
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استناد به كتاب ترجمه شده 

براي استناد به كتابها يا آثاري كه ترجمه شده اند، معموالً نام مترجم بالفاصله بعد از عنوان ميآيد. الگوي كلي 

به شرح زير است: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده ، سال نشر)  يا (نام خانوادگي مترجم، سال چاپ ترجمه) در متن 

در فهرست 

منابع 

. ترجمه ...نام و نام خانوادگي مترجم... محل عنوان كتاب (ويرايش؟)نام خانوادگي نويسنده، نام. (سال نشر). 

نشر: نام ناشر. 

 
مثال فارسي 

)      1990اگر به نويسنده استناد كنيم: (كوهن، در متن 

)   1374اگر به مترجم استناد كنيم: (غالمي، 

). 1374، ترجمه غالمي، 1990اگر هر دو را بخواهيم ذكر كنيم (كوهن، 

در فهرست 

منابع 

) اگر مترجم، همه متن را ترجمه كرده باشد: 1

U :الف. اگر نويسنده براي ما اهميت داشته باشد به صورت زير استناد مي كنيم

تهران: اندايش. . )ترجمه حسين غالمي( جامعه شناسي علم). 1990كوهن، تامس. (

U :ب. اگر مترجم براي ما اهميت داشته باشد به صورت زير استناد مي كنيم

 جامعه شناسي علم (نوشته تامس كوهن). تهران: اندايش. ).1374(غالمي، حسين (مترجم). 

U :ج. اگر بخواهيم به هر دو پديدآورنده و مترجم احترام بگذاريم به صورت زير استناد مي كنيم

). مشهد: 1374( .)نژاد ترجمه غالمرضا خوي( شناسي تربيتي روان ).1998 (گيج، ن. ل. و برالينر، د. س.

. مؤسسه انتشارات حكيم فردوسي

 

) اگر مترجم فقط بخشي از اثر را ترجمه كرده باشد: 2

از گذشته تا ). زنان آينده ساز (ترجمه علي جمشيدي). در محمد عليزاده (ويراستار)، 1990كوهن، تامس. (

). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. 180-150 (صص. آينده: انديشه هايي كه جهان را تغيير مي دهند
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 مثال انگليسي

(de Beauvoir, 2003)     (Pham, 2007)  در متن

de Beauvoir, S. (2003). The married woman (H. M. Parshly, Trans.). In S. 
Hirschberg & T. Hirschberg (Eds.), Past to present: Ideas that 
changed our world (pp. 188–194). Upper Saddle River, NJ: Prentice 
Hall. 

Tram, D. T. (2007). Last night I dreamed of peace: The diary of Dang 
Thuy Tram (A. X. Pham, Trans.). New York, NY: Harmony Books. 

در فهرست منابع 

 

)، 1374 (بورديو، UننويسيدUنكته ا: در استناد به كتابهاي ترجمه اي، لطفا تركيبي از اين دو روش را اعمال نكنيد، مثالً  

 است. بورديو يك نويسنده خارجي است، و كتاب آن در سال ميالدي منتشر شده است.  چون اين استناد، بي معني

: از يك مدل در سراسر نوشته خود پيروي كنيد. يا اصل را بر نويسنده بگذاريد، يا بر مترجم. 2نكته 
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استناد به جزوه يا بروشور 

براي استناد به جزوه يك استاد، يا بروشور يك سازمان يا شركت به صورت زير عمل مي كنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي استاد يا صاحب بروشور ، سال نشر) در متن 

در فهرست 

منابع 

. محل نشر(يا ]جزوه درسي[ .عنوان درس يا جزوهنام خانوادگي استاد يا نويسنده بروشور، نام. (سال نشر). 

توزيع): نام ناشر (توزيع كننده). 

 

مثال فارسي 

) 1385(مختاري معمار، در متن 

. تهران: ]جزوه درسي كارشناسي ارشد[ همكاري بين كتابخانه اي). 1385مختاري معمار، حسين. (در فهرست منابع 

دانشگاه تهران. 

 

 مثال انگليسي

 (Gable, 1999/2008)     يا       (Loving Your Family, 2007) 

 
در متن 

Gable, S. (2008). Nurturing children’s talents [Pamphlet]. Columbia, MO: 
University of Missouri. (Original work published 1999) 

اگر نسخه قبلي داشته باشد و نويسنده هم نداشته باشد، به صورت زير استناد مي شود: 

Loving your family, feeding their future: Nutrition education through the 
food stamp program [Pamphlet]. (2007). Washington, DC: Food and 
Nutrition Service, U.S. Department of Agriculture. 

در فهرست منابع 
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استناد به پايان نامه 

استناد به پايان نامه و رساله به صورت زير انجام مي شود: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي پژوهشگر/دانشجو ، سال نشر) در متن 

در فهرست 

منابع 

، پايان نامه منتشر نشده كارشناسي ارشد عنوان پايان نامه.نام خانوادگي پژوهشگر/دانشجو، نام. (سال نشر). 

دانشگاه، دانشكده، گروه تحصيلي. 

 

مثال فارسي 

) 1387(خسروجردي، در متن 
نقش شخصيت و باورهاي معرفت شناختي در رفتار اطالع جويي ). 1387خسروجردي، محمود. (در فهرست منابع 

 پايان نامه منتشر نشده كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران، دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، گروه كتابداري و اطالع رساني. 

 

 مثال انگليسي

(Hall, 2007)  در متن

Hall, E. M. (2007). Posttraumatic stress symptoms in parents of children 
with injuries. (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, 
Boston, MA.  

در فهرست منابع 
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استناد به آثار مختلف يك نويسنده 

به آثار مختلف يك نويسنده به شكل زير استناد مي كنيم: 

الگوي كلي 
(نام خانوادگي نويسنده ، سال نشر الف) در متن 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر ب) 
نام خانوادگي نويسنده، سال نشر ج) 

و ... 
 محل نشر: ناشر عنوان كتاب.نام خانوادگي نويسنده، نام. (سال نشر). در فهرست منابع 

 

مثال فارسي 
) 1388ب)   (جمالي و كاظمي، 1388 الف)  (جمالي، 1388(جمالي،  در متن 

در فهرست منابع 
 

. تهران: قو. درامدي بر ديابت). 1388جمالي، حميد. (
. تهران: محمدي. درامدي بر هپاتيت). 1388جمالي، حميد. (

. شيراز: نيما. درامدي بر آنكلولوژي). 1388جمالي، حميد؛ كاظمي، زهرا. (

: در فهرست منابع، هنگام الفبايي كردن مدخلها، ابتدا كارهاي شخصي نويسنده مي آيد، سپس كارهاي جمعي 1نكته 

 قرار مي گيرد. )1388Uجمالي، حميد؛ و كاظمي، زهرا . (U قبل از U)1388جمالي، حميد، (Uوي. يعني 

 مثال انگليسي
  به صورت زير استناد مي كنيم:1990به كتاب سال  

 (Sternberg, 1990)    
، در متن به صورت زير استناد مي شود:2003به كتاب اول سال   

 (Sternberg, 2003a)  
، در متن به صورت زير استناد مي شود:2003به كتاب دوم سال   

 (Sternberg, 2003b) 

در متن 

Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of the mind: Conceptions of the nature 
of intelligence. New York, NY: Cambridge University Press. 

Sternberg, R. J. (Ed.). (2003). Psychologists defying the crowd: Stories of 
those who battled the establishment and won. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

Sternberg, R. J. (2003). Why smart people can be so stupid. New Haven, 
CT: Yale University Press. 

در فهرست منابع 
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استناد به منابع دست دوم (مانند ارجاع به يك نويسنده به نقل از ديگري) 

نويسندگان منابع دست اول كساني هستندكه نتيجه كار خودشان را ارائه مي دهند. نويسندگان منابع دست دوم، نتايج كار 
ديگران را گزارش مي كنند. 

اگر ما مطلبي را نه از زبان نويسنده، بلكه از شخص ديگري نقل مي كنيم، بايد بگوييم كه مطلب ما با واسطه است، نه 
مستقيم. در اينگونه موارد به شكل زير در متن عمل ميكنيم: 

). 1389) جامعه شناسي علم را در حال زوال مي داند (نقل در جعفري، 1992بورديو (
 

: در فهرست منابع به جعفري استناد مي دهيم نه به بورديو. 1 نكته
 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي ناقل، سال نشر) در متن 

. محل نشر: ناشر عنوان كتاب.نام خانوادگي ناقل مطب، نام. (سال نشر). در فهرست منابع 

 
 

مثال فارسي 

) اذعان مي كند، جامعه شناسي علم بسيار ريشه در ارتباطات علمي دانشمندان كالج بويل 1960بورديو (در متن 
)   1389دارد (نقل در جعفري،  

در فهرست منابع 

 

. تهران: قو. انديشه هاي پيتر بورديو). 1389جعفري، علي (

 

 مثال انگليسي
Tomasello (1992) asserted that children learn words within usage-based, 

grammatical contexts (as cited in Nelson, 2007). 
در متن 

Nelson, K. (2007). Young minds in social worlds: Experience, meaning, 
and memory. Cambridge, MA: Harvard University Press.  

در فهرست منابع 
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استناد به مقاله چاپ شده در يك نشريه علمي 

براي استناد به مقاالت نشريات علمي، به صورت زير عمل مي كنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر) در متن 

، دوره (شماره)، صفحه آغاز مقاله عنوان مجله .نام خانوادگي نويسنده مقاله، نام. (سال نشر). عنوان مقالهدر فهرست منابع 

.  صفحه پايان مقاله–

 صفحه آغاز و پايان مقاله را به صورت رياضي از چپ به راست ننويسيد. چون خط فارسي از راست به :1نكته 

چپ است، در اينجا نيز ابتدا صفحه شروع مقاله را بياوريد، و پس از عالمت خط فاصله (-)، شماره صفحه پايان 

 (غلط) 2-8 (درست)  و نه : 8-2مقاله را بياوريد: مانند 

مثال فارسي 

)   1389(جعفري،  در متن 
در فهرست منابع 

 

. 48-25)، 7 (17، مطالعات جامعه شناختي). انديشه هاي پيتر بورديو. 1389جعفري، علي (

 

 مثال انگليسي

 (Harrison & Westwood, 2009)   (Nuttman-Shwartz, 2007)  در متن

Harrison, R. L., & Westwood, M. J. (2009). Preventing vicarious 
traumatization of mental health therapists: Identifying protective 
practices. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46, 
203–219. 

Nuttman-Shwartz, O. (2007). Is there life without work? The International 
Journal of Aging and Human Development, 64, 129–147. 

در فهرست منابع 
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استناد به مقاله زير چاپ 

به مقاله اي كه زير چاپ است به صورت زير استناد مي كنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، زيرچاپ) در متن 

، دوره (شماره) (در صورت عنوان مجله .نام خانوادگي نويسنده مقاله، نام. (زيرچاپ). عنوان مقالهدر فهرست منابع 

 آدرس اينترنتي..... .…وجود). بازيابي شده در تاريخ ....، از 

 

مثال فارسي 

(جعفري،  زير چاپ)   در متن 
در فهرست منابع 

 

 25. بازيابي شده در تاريخ مطالعات جامعه شناختيجعفري، علي (زير چاپ). انديشه هاي پيتر بورديو. 
، از 1392آذر 

http://www.sid.ir/Fa/ViewPaper.asp?ID=11025388;9;34;223;244 
 

 مثال انگليسي

Scruton (In Press)  در متن

Scruton, R. (In Press). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3).  در فهرست منابع
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استناد به مقاله مجله (ماهناهه يا هفته نامه) 

 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر) در متن 

، دوره (شماره) (در عنوان ماهنامه يا هفته نامه .نام خانوادگي نويسنده مقاله، نام. (سال نشر). عنوان مقالهدر فهرست منابع 

، صفحه آغاز مقاله-صفحه پايان مقاله. صورت وجود)

 

 

مثال فارسي 

)   1389(جعفري،  در متن 

در فهرست منابع 

 

.  224)، 7 (17، ماهنامه پيوند، آبان). انديشه هاي پيتر بورديو. 1389جعفري، علي. (

 
 

 مثال انگليسي

Mershon (1998, November/December)  در متن

Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien 
minds, human minds. American Scientist, 86(6), 585. 

در فهرست منابع 

 
 

 

 

 

 

 

 



 17  1392 ويرايش ششم     محمود خسروجردي       دي ماه   APAچكيده شيوه نامه 

استناد به مقاله روزنامه 

به مقاالت روزنامه ها به شكل زير ارجاع مي دهيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، روز/ ماه/ سال نشر) در متن 

، دوره (شماره) (در عنوان روزنامه .نام خانوادگي نويسنده مقاله، نام. (روز/ ماه/ سال نشر). عنوان مقالهدر فهرست منابع 

، روز انتشار ماه انتشار، صفحه آغاز مقاله-صفحه پايان مقاله (يا جاي مطلب در صورت وجود)

روزنامه مانند ستون راست، ستون چپ) 

 

 

مثال فارسي 

)   1385 مرداد 25(سلوكي، در متن 
در فهرست منابع 

 

 ،همشهريروزنامه  . محمد(ص) از زبان علي(ع): ره آورد بعثت در نهج البالغه. )1385. (سلوكي، آذر

 .، ستون راست15ص.   مرداد،25

 
 

 مثال انگليسي

Di Rado (1995, March 15)   در متن

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore 
modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times, pp. 
A3, A20-A22. 

در فهرست منابع 
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استناد به مقاله هاي اينترنتي (كه از اينترنت قابل دانلود يا دريافت است) 

استناد به مقاالت اينترنتي به صورت زير صورت مي گيرد: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر) در متن 

، دوره، شماره، صفحه آغاز عنوان مجلهنام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده (سال نشر). عنوان مقاله. در فهرست منابع 

مقاله- صفحه پايان مقاله. بازيابي شده در تاريخ (روز ماه سال)، از آدرس اينترنتي... . 

 

مثال فارسي 

)      1391(خسروجردي، در متن 
پردازش و مديريت ). ترسيم ميان رشتگي در پژوهشهاي علم سنجي. 1391خسروجردي، محمود. (در فهرست منابع 

، از 1392 آذر 10. بازيابي شده در 409-393، صص. 2، شماره 28، دوره اطالعات

http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108 
 .

 

 مثال انگليسي

(Capurro, 2013)  در متن

Capurro, R. (2013). Go Glocal: Intercultural Comparison of Leadership 
Ethics. Infopreneurship Journal, 1 (1), pp. 1-9. Retrieved 2013, Dec. 
25, from http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-
Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-
pp.1-91.pdf  

در فهرست منابع 

 

 

 

 

 

 

http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11-pp.1-91.pdf�
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استناد به كتاب اينترنتي (كه از اينترنت قابل دانلود يا دريافت است) 

به يك كتاب الكترونيكي به صورت زير استناد مي كنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، سال نشر) در متن 

نام خانوادگي نويسنده كتاب، نام نويسنده. (سال نشر). عنوان كتاب. بازيابي شده در تاريخ (روز ماه در فهرست منابع 

سال)، از آدرس اينترنتي... . 

 

 

مثال فارسي 

)      1390(عليدوستي، در متن 
، از 1392 مهر 25. بازيابي شده در مديريت ارتباطات علمي). 1390عليدوستي، سيروس (در فهرست منابع 

Uhttp://biblio.ir/index.php?categoryID=100U 

 

 مثال انگليسي

De Huff (2005)        يا    (Davis, n.d.)  در متن

De Huff, E. W. (2005). Taytay’s tales: Traditional Pueblo  Indian tales. 
Retrieved 2013, May 3, from 
Uhttp://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html U  

 

اگر كتاب الكترونيكي تاريخ انتشار نداشته باشد، به شكل زير ارجاع مي دهيم: 

Davis, J. (n.d.). Familiar birdsongs of the Northwest.  Retrieved 2013, May 
3, from Uhttp://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-
9780931686108-0U  

در فهرست منابع 

 

 براي منابع انگليسي استفاده ميكنيم. .n.d براي كتابهاي فارسي و "بي.تا.": هنگامي كه كتاب تاريخ ندارد، از 1نكته 

 

 

http://biblio.ir/index.php?categoryID=100�
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استناد به مطالب برگرفته شده از وبالگها، وب سايتها و به طور كلي نوشته هاي آنالين (اينترنتي) 

براي استناد به منابعي كه از وب سايتها و وبالگها گرفته مي شود، مانند الگوي زير عمل ميكنيم: 

الگوي كلي 

(نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، سال نشر، ماه (در صورت وجود)) در متن 

. ]نوع نوشته[  عنوان نوشته يا مطلب اينترنتينام خانوادگي نويسنده كتاب، نام نويسنده. (سال نشر). در فهرست منابع 

بازيابي شده در تاريخ (روز ماه سال)، از آدرس اينترنتي... . 

 

مثال فارسي 

) 1392 آبان 13 )   يا   (قاسمي، 1392 آذر 25(وب سايت دانشگاه عالمه طباطبائي، در متن 
ثبت نام طرح ضيافت انديشه ويژه اعضاي هيأت علمي ). 1392وب سايت دانشگاه عالمه طباطبائي، (در فهرست منابع 

، از 1392 آذر 25. بازيابي شده در ]اخبار[ دانشگاه

Uhttp://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837U 

، 1392 آبان 13.  بازيابي شده در ]نوشته وبالگ[  سواد اطالعاتي در جهان). 1392قاسمي، علي حسين. (

 Uhttp://iraninfolit.persianblog.ir/post/8/Uاز 

 

 مثال انگليسي

Dean (2008, May 7)  در متن

Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? 
[Web log comment]. Retrieved 2013, Dec. 15, from 
Uhttp://www.spring.org.uk/the1sttransportU 

 
Psychology Video Blog #3 [Video file]. Retrieved 2013, Dec. 15 from 

Uhttp://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M U 
 

در فهرست منابع 

: بعد از نوشتن عنوان مطلب، الزم است ميان كروشه فقط نوع مطلبي كه از آن استفاده كردهايم را بنويسيم. براي 1نكته 

 و ]نوشته وب سايت[، ]يادداشت فيسبوك[، ]نوشته فيسبوك[، ]يادداشت وبالگ[، ]نوشته وبالگ[، ]اخبار[نمونه، 

غيره. 
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