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 APA"1" نامه وهیش درباره

. منتشر شد يا صفحه هفتیک سند  صورت بهدي میال 1929نخستین بار در سال  2"اي پی اي"نامه شیوه

، و متخصص شناس مردمشناس، و توسط چند روان متحده یاالتابا حمایت شوراي پژوهشی ملی  نامه یوهشاین 

 خبرنامهدر  يا صفحه 55) افزوده(میالدي، این جزوه در قالب یک متمم  1952در سال . نشر تدوین شد

این اثر، در پاسخ به افزایش . میالدي بازبینی شد 1967و  1957 ياه سالمنتشر شد و در 3یشناخت روان

  .میالدي رسید 2001، و 1994، 1983، 1974 يها سالبعدي در  هاي یرایشونگارش علمی، به  هاي یچیدگیپ

میالدي،  2009در جوالي  4"شناسی آمریکانشر انجمن روان نامه یوهش"با نام  نامه یوهشویرایش ششم این 

) مانند خطاهاي تایپی و سجاوندي(در چاپ اول ویرایش ششم، اشکاالتی . سال توسعه مداوم منتشر شد 4پس از 

براي  شده فراهممثال  1000گفتنی است از . به چاپ دوم برسد نامه یوهشوجود داشت که باعث شد این 

فروش کتاب  یتسا وب ینتر بزرگ(حتی در سایت آمازون . مورد داراي اشکال بودند 36خوانندگان، تعداد 

کار به آنجا رسید که انجمن . اشکال وجود دارد نامه یوهشصفحه از این  80اذعان شد که در بیش از ) جهان

از همه مخاطبان عذرخواهی و اعالم کرد افرادي که چاپ اول ویرایش ) نامه یوهشناشر این (شناسی آمریکا روان

  . ، چاپ دوم را دریافت کننداي ینههزهیچ  توانند بدونمی اند یدهخررا  نامه یوهشششم این 

رسید امحا شدند و اکنون چاپ دوم ویرایش  یادشده چاپ اول ویرایش ششم که به انجمن يها نسخه

  .موجود براي استناددهی است هاي نامه یوهش ینتر کامل، یکی از نامه یوهشششم این 

دگان، ویراستاران، پژوهشگران، دانشجویان، و است که راهنماي نویسن يا دست نامه "اي پی اي" نامه یوهش

شناسی آمریکا، بلکه در توسط انتشارات انجمن روان فقط نهنامه اکنون این شیوه. استادان سراسر جهان است

  .گسترة وسیعی از مجالت علمی، متون درسی و غیره در سراسر دنیا کاربرد دارد

                                                        
  http://en.wikipedia.org/wiki/APA_style برگرفته از ١

2 American Psychological Association (APA) 
3 Psychological Bulletin 
4 Publication Manual of American Psychological Association (APA) 
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  نوشتهاین  درباره

شیوه استناد به منابع علمی  سازي یکسانبراي است که  "اي پی اي" نامه یوهشاز  اي یدهچک نوشته،این 

و  علمی یئتهیک راهنماي کاربردي در اختیار دانشجویان، اعضاي  کههدف آن است . شده است نوشته

   .قرار داده شود تا از پراکندگی شیوه استناد به منابع جلوگیري گردد پژوهشگران

. تهیه شود "اي پی اي"  نامه یوهشموجز و رسا از  اي یدهچککه  از سوي دیگر، تالش شده است

این الگو، شیوه کلی استناد به آن نوع منبع را نشان . شود یمبنابراین، هر مدخل، با یک الگوي کلی، آغاز 

  .پذیرد یمسپس با یک مثال فارسی، و یک مثال انگلیسی، مدخل پایان . دهد یم

ویرایش ششم، که [ "اي پی اي" نامه یوهشه امکان دارد، بر مبناي تا آنجا ک ها مدخل، یطورکل به

  .تنظیم شود ]است نامه یوهشآخرین ویرایش این 

یعنی جاهایی که به زیبایی متن فارسی  .است شده عدول "اي پی اي"نامه در موارد اندکی از شیوه

 نامه یوهشدر الگوي پیشنهادي ، کمی شد یم، یا عالمت سجاوندي موردنظر باعث حشو شد یملطمه زده 

  .البته این مطلب درباره ارجاعات انگلیسی صادق نیست . یادشده، تغییر ایجاد شده است

  

  

  محمود خسروجردي
  سردبیر دوفصلنامه کارآفرینی با اطالعات
http://www.infopreneurship.net/  

  1393 مهرماه
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  فهرست مندرجات
  ب   .....................................................................................................................................................................................  "اي پی اي" نامه شیوه دربارة

  ج   .................................................................................................................................................................................................................  نوشته این دربارة

  1  ........................................................................................................................................................................دارد نویسنده یک که کتابی به تناداس

  2  ......................................................................................................................................................  دارد نویسنده یک از بیش که کتابی به استناد

  3  ................................................................................................................................................................................  شده ویرایش هاي کتاب به استناد

  4  ..........................................................................................................................................................................  دارد مجدد چاپ که کتابی به استناد

  5  ...............................................................................................  )ویراستار داراي( شده ویرایش) هاي فصل/مقاالت( مجموعه به استناد

  6  ...............................................................................................................................................  مرجع کتاب یک یا المعارف دایره مقاله به استناد

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

  8  ............................................................................................................................................................................................  شده ترجمه کتاب به استناد

  10  ...........................................................................................................................................................................................  بروشور یا جزوه به استناد

  11  ............................................................................................................................................................................................................  نامه پایان به استناد

  12  ........................................................................................................................................................................  نویسنده یک مختلف آثار به استناد

  13  ...................................................................................  )دیگري از نقل به نویسنده یک به ارجاع مانند( دوم دست منابع به استناد

  14  ...............................................................................................................................................  علمی نشریه یک در شده چاپ همقال به استناد

  15  ................................................................................................................................................................................................چاپ زیر مقاله به استناد

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

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

  18  .......................................................................................)است دریافت یا دانلود قابل اینترنت از که( اینترنتی هاي مقاله به استناد

  19  ................................................................................................  )است دریافت یا دانلود قابل اینترنت از که( اینترنتی کتاب به استناد

  20  ..............................)اینترنتی( آنالین هاي نوشته کلی طور به و سایتها وب ،ها وبالگ از شده برگرفته مطالب به استناد
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  استناد به کتابی که یک نویسنده دارد

  :شود میزیر استناد  صورت بهبه کتابی که یک نویسنده دارد 

  الگوي کلی
  )، شماره صفحه یا صفحاتنام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

  .م ناشرنا: محل نشر. عنوان کتاب). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام  در فهرست منابع
  

  مثال فارسی
  )75، 25، 1392دالور، (یا )  30- 28، 1392دالور، (یا     )25، 1392دالور، (  در متن

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

 مثال انگلیسی

(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 کتابی که بیش از یک نویسنده دارد

در  ها آننویسنده هستند بایستی نام خانوادگی همه  5تا   2که داراي بین  هایی کتابدر استناد به 
جدول زیر  کامل مطابق با در بار نخست در متن باید به شکل. متن و فهرست منابع ذکر شود

اگر تعداد نویسندگان  . استفاده کرد در متن )و همکاران(از  توان مید، اما در دفعات بعد بیاین
  .ذکر گردد ها آن تک تکتا هم باشد، باید در فهرست منابع نام  1000

 "و همکاران"در متن از کلمه  توانیم مینویسنده و یا بیشتر باشد،  6اگر کتابی داراي : نکته
رست منابع، باید نام و نام خانوادگی همه نویسندگان به ترتیب درج استفاده کنیم، اما در فه

  .شود

  مثال فارسی
                                              ؛ )1380 جعفري، ایزدي، منانی، ماکانی، حسینی،: (در بار اول  در متن

  )1380حسینی و همکاران، : (در دفعات بعدي

در فهرست 
  منابع

). 1380. (ماکانی، جعفرو عفري، حسن؛ ایزدي، غالم؛ منانی، حنانه؛ حسینی، علی؛ ج
  .قو: تهران .شناسی نشرجامعه
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  ویرایش شده هاي کتاباستناد به 

  :شودزیر ارجاع می صورت به، )البته نه ویرایش اول(که ویرایش دارند  هایی کتاببه 
  

  الگوي کلی
  )ل نشرنام خانوادگی نویسنده، سا(  در متن

  .نام ناشر: محل نشر). ویرایش؟( عنوان کتاب). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام  در فهرست منابع
  

  مثال فارسی

  )1391خسروجردي، (  در متن
در فهرست 

  منابع
  .چاپار: تهران). ویرایش دوم( مدیریت ارتباطات علمی). 1391. (خسروجردي، محمود

  .، دفعۀ ویرایش کتابازآن پسو  آید میاز نام کتاب و در پرانتز  بعد "ویرایش"کلمه : 1نکته 
  .شود نمیبعد از عنوان کتاب، نقطه گذاشته : 2نکته 
  .است) مورب(ایتالیک  صورت بهعنوان کتاب : 3نکته 

  
 مثال انگلیسي

(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 کتابی که چاپ مجدد دارد

  :شود میزیر استناد  صورت بهبه کتابی که داراي چاپ مجدد است، 

  الگوي کلی
  )سال نشر چاپ جدید/ نام خانوادگی نویسنده، سال نشر قبلی(  در متن

در 
 فهرست

  منابع

کتاب . (نام ناشر: محل نشر. عنوان کتاب). سال نشر چاپ جدید. (نام خانوادگی نویسنده، نام
  ).منتشر شده است... اصلی در سال 

  

  مثال فارسی
  )1388/1390کوهکن و زمانی، (  در متن

در فهرست 
  منابع

ب اصلی در کتا. (قو: تهران. بدنی تربیتمدیریت ). 1390. (کوهکن، فرهاد؛ زمانی، مجید
  )منتشر شده است 1388سال 

  

 مثال انگلیسی

(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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  )داراي ویراستار(ویرایش شده ) هاي فصل/مقاالت(استناد به مجموعه 

-هستند، مانند یک کتاب عمل می) ان(یک کتاب که داراي ویراستار هاي فصل/به مجموعه مقاالت

اگر (و ویراستاران ) اگر ما یک ویراستار داشته باشیم(کنیم اما با این تفاوت که کلمه ویراستار 
گونه ، در اینطورکلی به. شود میبعد از نام ویراستاران درج ) بیش از یک ویراستار داشته باشیم

  :دهیم میارجاع زیر  صورت بهموارد، 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی ویراستار، سال نشر(  در متن

سال ) .(ویراستار(نام خانوادگی ویراستار اول، نام؛ نام خانوادگی ویراستار دوم، نام   در فهرست منابع
  .نام ناشر: محل نشر). ویرایش؟( عنوان کتاب). نشر

  
  

  مثال فارسی

  )1388دالور و شریفی، (  در متن
فهرست  در

  منابع
دانشگاه علم : تهران.  علمی هاي پژوهش). 1388). (ویراستار(، علی؛ شریفی، حسین دالور

  .و صنعت
  

 ویرگول نقطهاز  ها آن حدفاصلما دو نویسنده، یا دو ویراستار داریم، در  که هنگامی:  1نکته 
  . کنیم میاستفاده 
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  تاب مرجعالمعارف یا یک کاستناد به مقاله دایره

مرجع، پس از نام نویسنده، تاریخ انتشار  هاي کتابالمعارفی یا دیگر براي استناد به یک مقاله دایره
  :کنیم میمانند زیر عمل  طورکلی به، )اگر تاریخ داشته باشد( آید میدر پرانتز 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی ویراستار، سال نشر کتاب(  در متن

در 
فهرست 

  منابع

محل  ).تعداد جلد(عنوان کتاب ). سال نشر کتاب). (ویراستار(وادگی ویراستار، نام نام خان
  .نام ناشر: نشر

  

  مثال فارسی
  )1390جمالی، (  در متن

در فهرست 
  منابع

علم در ، )ویراستار(در محمدصادق حسینی . تولید علم ایران). 1390. (جمالی، حمیدرضا
  . جیحون: تهران). 48- 25. ، صص4جلد ( جمهوري اسالمی ایران

  

 مثال انگلیسی

(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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  )در گزارش منتشر شده کنفرانس(استناد به مقاله کنفرانس 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی نویسنده اول و نام خانوادگی نویسنده دوم، سال نشر مقاله(  در متن

در 
فهرست 

  منابع

. نویسنده دوم ؛ نام خانوادگی نویسنده دوم، نامنویسنده اول نام خانوادگی نویسنده اول، نام
عنوان اثري که ، )ویراستار(در نام و نام خانوادگی ویراستار . عنوان مقاله). هسال نشر مقال(

. صص(مقاله منتشر شده در عنوان کنفرانس، محل برگزاري . مقاله در آن چاپ شده است
  .نام ناشر: محل نشر). صفحه پایان مقاله –صفحه آغاز مقاله 

 
 

  مثال فارسی
  )1390جمالی، (  در متن

در 
فهرست 

  عمناب

مجموعه ، )ویراستار(در محمدصادق حسینی . تولید علم ایران). 1390آبان. (جمالی، حمیدرضا
مقاله منتشر شده در کنفرانس علوم اجتماعی ایران، تاالر قدس  .مقاالت علم در ایران

  . انجمن جیحون: تهران). 28- 25. صص(

  
  

 مثال انگلیسی

(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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  شده ترجمهاستناد به کتاب 

، معموالً نام مترجم بالفاصله بعد از عنوان اند شدهیا آثاري که ترجمه  ها کتاببراي استناد به 
  :الگوي کلی به شرح زیر است. آیدمی

  الگوي کلی
  )ترجمهنام خانوادگی مترجم، سال چاپ (یا   )نام خانوادگی نویسنده ، سال نشر(  در متن

در 
فهرست 

  منابع

نام و نام خانوادگی ...ترجمه . )ویرایش؟(عنوان کتاب ). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام
  .نام ناشر: محل نشر. ..مترجم

  
  مثال فارسی

  )     1990کوهن، : (اگر به نویسنده استناد کنیم  در متن

  )  1374غالمی، : (اگر به مترجم استناد کنیم

  ).1374، ترجمه غالمی، 1990کوهن، (و را بخواهیم ذکر کنیم اگر هر د

در فهرست 

  منابع

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

  :کنیم میزیر استناد  صورت بهاگر نویسنده براي ما اهمیت داشته باشد . الف

  .اندایش: تهران. ترجمه حسین غالمی. علم شناسی جامعه). 1990. (کوهن، تامس

  :کنیم میزیر استناد  صورت بهاگر مترجم براي ما اهمیت داشته باشد . ب

  .اندایش: تهران). نوشته تامس کوهن(علم  شناسی جامعه ).1374(). مترجم(غالمی، حسین 

زیر استناد  صورت بهاگر بخواهیم به هر دو پدیدآورنده و مترجم احترام بگذاریم . ج

  :کنیم می

). 1374( .نژاد خويالمرضا غترجمه . شناسی تربیتی روان ).1998( .س. و برالینر، د. ل. گیج، ن

  .مؤسسه انتشارات حکیم فردوسی: مشهد

  

 



  9    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  :اگر مترجم فقط بخشی از اثر را ترجمه کرده باشد) 2

در محمد علیزاده ). ترجمه علی جمشیدي( ساز آیندهزنان ). 1990. (کوهن، تامس

-150. صص( دهند میکه جهان را تغییر  یهای اندیشه: از گذشته تا آینده، )ویراستار(

  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: قم). 180

  
  

 مثال انگلیسی

(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

  

 ننویسید ترکیبی از این دو روش را اعمال نکنید، مثالً  لطفاً، اي ترجمه هاي کتابدر استناد به : نکته ا
در بوردیو یک نویسنده خارجی است، و کتاب آن . شود می معنی بی، چون این استناد، )1374بوردیو، (

  .سال میالدي منتشر شده است

بر نویسنده بگذارید، یا بر یا اصل را . از فقط یک مدل در سراسر نوشته خود پیروي کنید: 2نکته 
  .مترجم

  

  

  

  

  

  



  10    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  استناد به جزوه یا بروشور

  :کنیم میزیر عمل  صورت بهبراي استناد به جزوه یک استاد، یا بروشور یک سازمان یا شرکت 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی استاد یا صاحب بروشور ، سال نشر(  در متن

در 
فهرست 

  منابع

. ]جزوه درسی[. عنوان درس یا جزوه). سال نشر. (بروشور، نام نام خانوادگی استاد یا نویسنده
  ).کننده توزیع(نام ناشر ): یا توزیع(محل نشر

  

  مثال فارسی
  )1385مختاري معمار، (  در متن

در فهرست 
  منابع

. ]جزوه درسی کارشناسی ارشد[ اي کتابخانه بینهمکاري ). 1385. (مختاري معمار، حسین
  .دانشگاه تهران: تهران

  

 مثال انگلیسی

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

  در متن 

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

  :شود میزیر استناد  صورت بهشته باشد، اگر نسخه قبلی داشته باشد و نویسنده هم ندا

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

  

  

  

  



  11    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  نامه انیپااستناد به 

  :شود میزیر انجام  صورت بهو رساله  نامه پایاناستناد به 

  الگوي کلی
  )دانشجو ، سال نشر/نام خانوادگی پژوهشگر(  در متن

در 
فهرست 

  منابع

 منتشرنشده نامه پایان .نامه پایانعنوان ). سال نشر. (دانشجو، نام/نام خانوادگی پژوهشگر
  .گروه تحصیلی ، دانشگاه، دانشکده،کارشناسی ارشد

  

  مثال فارسی
  )1387خسروجردي، (  در متن

در فهرست 
  منابع

در رفتار اطالع  شناختی معرفتنقش شخصیت و باورهاي ). 1387. (خسروجردي، محمود
کارشناسی  منتشرنشده نامه پایان .ن کارشناسی ارشد دانشگاه تهرانجویی دانشجویا

علوم تربیتی، گروه کتابداري و  شناسی ودانشگاه تهران، دانشکده روان .ارشد
  .رسانی اطالع

  

 مثال انگلیسی

(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

  

  

  

  

  

  



  12    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  استناد به آثار مختلف یک نویسنده

  :کنیم میبه آثار مختلف یک نویسنده به شکل زیر استناد 

  الگوي کلی
  )الف ، سال نشر نویسندهنام خانوادگی (  در متن

  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر ب(
  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر ج

  ...و 
در فهرست 

  منابع
  ناشر: محل نشر .کتابعنوان ). سال نشر. (، نامنویسندهنام خانوادگی 

  

  مثال فارسی
  )1388جمالی و کاظمی، )   (ب1388جمالی، )  (الف 1388جمالی،  (  در متن

در فهرست 
  منابع

  

  .قو: تهران. بر دیابت درآمدي). 1388. (جمالی، حمید
  .محمدي: تهران. بر هپاتیت درآمدي). 1388. (جمالی، حمید

  .نیما: شیراز. بر آنکلولوژي درآمدي). 1388. (، زهراجمالی، حمید؛ کاظمی
، سپس آید می، ابتدا کارهاي شخصی نویسنده ها مدخلدر فهرست منابع، هنگام الفبایی کردن : 1نکته 

قرار  )1388(. جمالی، حمید؛ و کاظمی، زهرا قبل از  )1388(جمالی، حمید، یعنی . کارهاي جمعی وي
  .گیرد می

 مثال انگلیسی

:کنیم میزیر استناد  صورت به 1990کتاب سال  به   
 (Sternberg, 1990)    

:شود میزیر استناد  صورت به، در متن 2003به کتاب اول سال   
 (Sternberg, 2003a)  

:شود میزیر استناد  صورت به، در متن 2003به کتاب 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



  13    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  )مانند ارجاع به یک نویسنده به نقل از دیگري( دوم دستاستناد به منابع 

نویسندگان منابع . دهند مین را ارائه نتیجه کار خودشا که هستندکسانی  اول دستنویسندگان منابع 
  .کنند می، نتایج کار دیگران را گزارش دوم دست

، باید بگوییم که مطلب ما کنیم میاگر ما مطلبی را نه از زبان نویسنده، بلکه از کس دیگري نقل 
  :کنیم میموارد به شکل زیر در متن عمل  گونه ایندر . است، نه مستقیم باواسطه
  ).1389جعفري، نقل در ( داند میعلم را در حال زوال  شناسی جامعه) 1992(بوردیو 

  
  .نه به بوردیو دهیم میدر فهرست منابع به جعفري استناد : 1 نکته

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی ناقل، سال نشر(  در متن

در فهرست 
  منابع

  .ناشر: محل نشر .کتابعنوان ). سال نشر. (، نامناقل مطبنام خانوادگی 

  
  

  ثال فارسیم
علم بسیار ریشه در ارتباطات علمی  شناسی جامعه، کند میاذعان ) 1960(بوردیو   در متن

  )  1389نقل در جعفري،  (دانشمندان کالج بویل دارد 
در فهرست 

  منابع
  

  .قو: تهران. پیتر بوردیو هاي اندیشه). 1389(جعفري، علی 

  

 مثال انگلیسی

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

  

  

  



  14    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  ه چاپ شده در یک نشریه علمیاستناد به مقال

  :کنیم میزیر عمل  صورت بهبراي استناد به مقاالت نشریات علمی، 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

در فهرست 
  منابع

، )شماره(، دوره عنوان مجله .عنوان مقاله). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام
  .حه پایان مقالهصف –صفحه آغاز مقاله 

چون خط . ریاضی از چپ به راست ننویسید صورت بهصفحه آغاز و پایان مقاله را  :1نکته 
فارسی از راست به چپ است، در اینجا نیز ابتدا صفحه شروع مقاله را بیاورید، و پس از عالمت 

  )غلط( 2- 8: و نه )  درست( 8-2مانند : ، شماره صفحه پایان مقاله را بیاورید)- (خط فاصله 
  مثال فارسی

  )  1389جعفري،  (  در متن
در فهرست 

  منابع
  

  .48-25، )7( 17، شناختی جامعهمطالعات . پیتر بوردیو هاي اندیشه). 1389(جعفري، علی 

  

 مثال انگلیسی

 (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

  

  

  

  



  15    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  استناد به مقاله زیر چاپ

  :کنیم میزیر استناد  صورت بهکه زیر چاپ است  اي مقالهبه 

  الگوي کلی
  )چاپ زیرنام خانوادگی نویسنده، (  در متن

در فهرست 
  منابع

) شماره(، دوره عنوان مجله .وان مقالهعن). چاپ زیر. (نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام
  .....آدرس اینترنتی .…، از ....بازیابی شده در تاریخ ). در صورت وجود(

  

  مثال فارسی
  )  جعفري،  زیر چاپ(  در متن

در فهرست 
  منابع

  

بازیابی شده . شناختی جامعهمطالعات . پیتر بوردیو هاي اندیشه). زیر چاپ(جعفري، علی 
از ، 1392ر آذ 25در تاریخ 

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

  

 مثال انگلیسی

Scruton (In Press) در متن  

Scruton, R. (In Press). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(3). 
در فهرست 

  منابع
  

  

  

  

  

  

  

  

  



  16    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  )هنام هفتهیا  ماهنامه(استناد به مقاله مجله 

  :کنیم میزیر استناد  صورت به) نامه هفتهماهنامه یا (به مقاالت مجالت 
  الگوي کلی

  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن
در فهرست 

  منابع
، نامه هفتهماهنامه یا عنوان  .عنوان مقاله). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام

  .صفحه پایان مقاله- غاز مقاله، صفحه آ)در صورت وجود) (شماره(دوره 
  

  

  مثال فارسی
  )  1389جعفري،  (  در متن

در فهرست 
  منابع

  

  . 224، )7( 17، ماهنامه پیوند. پیتر بوردیو هاي اندیشه). ، آبان1389. (جعفري، علی

 
 

 مثال انگلیسی

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    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  استناد به مقاله روزنامه

  :دهیم میبه شکل زیر ارجاع  ها روزنامهبه مقاالت 

  الگوي کلی
  )سال نشر/ ماه/ روزنام خانوادگی نویسنده، (  در متن

در فهرست 
  ابعمن

، روزنامهعنوان  .عنوان مقاله). سال نشر/ ماه/ روز. (نام خانوادگی نویسنده مقاله، نام
صفحه - صفحه آغاز مقاله روز انتشار ماه انتشار، ،)در صورت وجود) (شماره(دوره 

  )یا جاي مطلب در روزنامه مانند ستون راست، ستون چپ( پایان مقاله
  

  

  مثال فارسی
  )  1385داد مر 25سلوکی، (  در متن

در فهرست 
  منابع

  

روزنامه . البالغه نهجبعثت در  آورد ره): ع(از زبان علی) ص(محمد.  )1385. (سلوکی، آذر
  .، ستون راست15. ص مرداد، 25 ،همشهري

 
 

 مثال انگلیسی

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

  

  

  

  

  

  



  18    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  )که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است( اینترنتی هاي مقالهاستناد به 

  :گیرد میزیر صورت  صورت بهاستناد به مقاالت اینترنتی 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  ندر مت

در فهرست 
  منابع

، دوره، عنوان مجله. عنوان مقاله). سال نشر(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده 
، )روز ماه سال(بازیابی شده در تاریخ . صفحه پایان مقاله - شماره، صفحه آغاز مقاله

  ... .از آدرس اینترنتی

  

  مثال فارسی
  )     1391، خسروجردي(  در متن

در فهرست 
  منابع

پردازش . سنجی علم هاي پژوهشترسیم میان رشتگی در ). 1391( .خسروجردي، محمود
آذر  10بازیابی شده در . 409-393. ، صص2، شماره 28، دوره و مدیریت اطالعات

، از 1392
http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108 

.  

  

ال انگلیسیمث  

(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

  

  

  

  



  19    1393مهر   ویرایش ششم     محمود خسروجردي        APA نامه شیوهچکیده 

  

  )که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است(اینترنتی  استناد به کتاب

  :کنیم میزیر استناد  صورت بهبه یک کتاب الکترونیکی 

  الگوي کلی
  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

در فهرست 
  منابع

بازیابی شده در . کتابعنوان ). سال نشر( .، نام نویسندهکتاب نام خانوادگی نویسنده
  ... .، از آدرس اینترنتی)روز ماه سال(تاریخ 

  

  

  مثال فارسی
  )     1390علیدوستی، (  در متن

در فهرست 
  منابع

، از 1392مهر  25بازیابی شده در . مدیریت ارتباطات علمی). 1390(علیدوستی، سیروس 
http://biblio.ir/index.php?categoryID=100 

  

 مثال انگلیسی

De Huff (2005)        یا    (Davis, n.d.) در متن  
De Huff, E. W. (2005). Taytay’s tales: Traditional Pueblo  Indian tales. 

Retrieved 2013, May 3, from 
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html  

 
  :دهیم میباشد، به شکل زیر ارجاع اگر کتاب الکترونیکی تاریخ انتشار نداشته 

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

در فهرست 
  منابع
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  )اینترنتی(آنالین  يها نوشته یطورکل بهو  ها تیساوب، ها وبالگاز  شده برگرفتهمطالب استناد به 

  :کنیم، مانند الگوي زیر عمل میشود میگرفته  ها وبالگو  ها یتسابراي استناد به منابعی که از وب

  الگوي کلی
  ))در صورت وجود(، ماه سال نشرنام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده، (  در متن
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 نوشته یا مطلب اینترنتیعنوان ). سال نشر( .، نام نویسندهکتاب نام خانوادگی نویسنده
  ... .، از آدرس اینترنتی)روز ماه سال(یابی شده در تاریخ باز. ]نوع نوشته[ 

  

  مثال فارسی
  )1392آبان  13قاسمی، (یا   )    1392آذر  25دانشگاه عالمه طباطبائی،  سایت وب(  در متن
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طرح ضیافت اندیشه ویژه اعضاي  نام ثبت). 1392(دانشگاه عالمه طباطبائی،  سایت وب
، از 1392آذر  25بازیابی شده در . ]اخبار[ نشگاهدا علمی هیئت

http://atu.ac.ir/fa/news/1/bodyView/837  

بازیابی شده در .  ]نوشته وبالگ[  سواد اطالعاتی در جهان). 1392. (قاسمی، علی حسین
  /http://iraninfolit.persianblog.ir/post/8، از 1392آبان  13
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یادداشت [ ،]بوك فیسنوشته [ ،]یادداشت وبالگ[ ،]نوشته وبالگ[ ،]اخبار[براي نمونه، . ایم را بنویسیم
  .و غیره ]سایت وبنوشته [ ،]بوك فیس


