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 مقدمه

ارجاع به منابع مورد استفاده در شكل گيري اثر، هم باعث اعتبار  .نگارش هر اثر علمي مستلزم مطالعه و بررسي آثار مرتبط است

فهرست منابع مورد استناد، . گذارده نمايش ميبخشي به اثر تاليفي يا تحقيقي مي شود و هم جلوه اي از امانت داري مولف را ب

ضروري است كه . هاي ارائه شده در متن استها و دادهها، يافتهراهكار مناسبي براي هدايت مخاطبان به سرچشمه اصلي انديشه

 . دناميده ميشوند مرتب گردن(  (Bibliographic Stylesاستناد ها به شيوه اي منظم و استاندارد كه شيوه استناد

. هاي استانداردي براي استناد به منابعي هستند كه مولف در تدوين اثر خود از آن ها بهره گرفته استهاي استناد رويكردشيوه    

شيوه هاي . اين شيوه ها راهكارهايي را براي استناد به منابع در داخل متن و همين طور فهرست منابع و مآخذ ارائه مي دهند

  . هستندحروف چيني، امالء، استفاده از حروف درشت و كوچک، نقطه گذاري و مواردي از اين دست استناد قوانيني براي 

. هاي علوم اجتماعي استفاده ميشوددر حوزه ها در نظامهاي استنادي استنامهيكي از مهم ترين شيوه« اي. پي. اي»نامه شيوه

هم اينک كه . است« اي. پي. اي»به روش  ستناد به منابع مختلفشيوه اشود ارائه ميبه صورت مختصر، آنچه در اين دستنامه 

 : كه از طريق وب سايت اين شيوه نامه به نشاني زير قابل دسترس استويرايش ششم اين دستنامه منتشر شده است 

http://www.apastyle.org/ 

 

 .کنداز روش زیر تبعیت می APAی به روش به طور کلی، ساختار کلی استناد ده
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 .گيرد كه به شرح زير استليكن، ارجاعات درون متن و انتهاي متن، جزئياتي را در بر مي
 

 قواعد استناد درون متن( 1
 اره صفحه در براي استناد دهي درون متني به يک مقاله مجله به ترتيب، نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار، دو نقطه و شم

 (.83 :1831امامی ): مانند. شودداخل پرانتز ذكر مي

 ذكر نام پديدآورنده و تاريخ انتشار اثر . شوند نيازي به ذكر شماره صفحه نيستليكن در مورد منابعي كه از اينترنت بازيابي مي
 .كندكفايت مي

 (.1811 وزارت علوم تحقیقات و فناوری): مانند 

 شودشار اثر در اينترنت وجود نداشت از كلمه بي تا استفاده ميدر صورتيكه تاريخ انت. 

 (.وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بی تا): مانند

  شود استفاده مي "و ديگران"اگر تعداد مؤلفان بيش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگي نويسنده اول ذكر شده و از عبارت. 

 .(14-88 :1831نظافتی و ديگران ) .(87 :1831 و ديگران بحرالعلومی): مانند

 شوند اگر به بيش از يک منبع در متن ارجاع داده شود اسامي و سال انتشار با نقطه ويرگول از هم جدا مي. 

 . (11: 1818و ديگران  بحرالعلومی؛ 81: 1831 بهشتی): مانند

 ها با نقطه ويرگول از هم متمايز  انتشار، ديگر سالشود، بعد از ذكر نويسنده و سال  اگر به چند اثر يک نويسنده ارجاع داده مي

 (.1133؛ 1183؛ 1138 رنفرو): شوند، مانند مي

 شود و فقط نام خانوادگي نويسنده اند، نام مترجم به عنوان استناد درون متني ذكر نميبراي كتابهايي كه به فارسي ترجمه شده
 .آمداصلي همراه با تاريخ انتشار اثر در داخل كشور خواهد 

 (.81: 1831هول ): مانند 

 استفاده  "همان"شود، الزم است هر بار نام نويسنده و سال انتشار ذكر گردد و از عبارت  اگر به يک منبع چند بار استناد داده مي
ورده الزم به ذكر است كه حتماً مشخصات كامل هر منبعي كه در داخل متن بدان ارجاع داده شد  بايد در فهرست منابع، آ. نشود
 .شود

  شود، در فهرست منابع درج نخواهد شد؛ زيرا اين منابع مبادله مي پست الکترونیکی ومکالمات تلفنی مطالبي كه از طريق
 :مانند. شودبراي اين منظور تنها از ارجاع درون متني استفاده مي. غيرقابل بازيابي توسط ساير افراد هستند

- C. Renfrew (personal communication, August 1, 2009) 

 

 (1814، 2آبان  ،یارتباط شخص) دزادهیمج وسفي -
 

 استناد به کتاب( 2
 :براي استناد دهي به كتاب، در بخش فهرست منابع به صورت زير عمل شود

 

 (يک نويسنده) کتاب انگلیسی
Cribb, R. (1991). Nomads in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

 فارسیکتاب 

 .انتشارات سميرا: تهران. مقدمه اي بر ديرينه تغذيه شناسي (. 3131) .عزيزي پور، طاهره
 



 

 

 

 

 
 ( بیش از دو نويسنده)کتاب انگلیسی 

Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood (congregate) meal program: 

Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support Society. 

 (بیش از دو نويسنده)کتاب فارسی 

 .چاپار: تهران. درآمدي بر مفاهيم اساسي مطالعه(. 3131)كوكبي، احمد، رضايي، سعيد و محمدي، مهدي 
 

 کتاب ويرايش شده

 :شود اگر كتابي نسخه اصالح شده با ويراست دوم و بعدي داشته باشد به شكل زير نوشته مي
 .سمت: تهران. ويراست دوم. مرجع شناسي عمومي(.3131. )ي، نوراهللمراد

 .عصر مفرغ ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت(. 3131. )طاليي، حسن
 

 کتاب مجموعه مقاالت

 مثال انگلیسی
Danti M. D., Voigt M. M. and Dyson R. H. 2004. The search for the Late Chalcolitic/Early 

Bronze Age Transition in the Ushnu – Solduz valley, Iran “ In A. Sagona (ed.), A view from the 

high land, archaeological studies in Honour of charley Burney. Supplement vol .12, Leuven: 583-615. 

 

 مثال فارسی
همايش بين المللي باستان شناسي در شمال غرب ؛ (ويراستار)آذرنوش، مسعود پايتخت ماناها، در ( زيرتو)قااليچي (. 3131) .كارگر، بهمن 

 .پژوهشكده باستان شناسي: ، تهران(241-223)كشور 

 

 کتاب بدون نويسنده
Merriam-Webster's collegiate dictionary (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

 

 

 استناد به پايان نامه و طرح پژوهشی( 3

 :شودهای تحقیقاتی به صورت زیر عمل میها و طرحبه منظور استناد دهی در بخش فهرست منابع به پایان نامه

 
 پايان نامه

. دانشكدة علوم انساني .گروه باستان شناسي. نامة دكتريپايان. رانيدر شمال غرب ا ميعصر مفرغ قد(. 3134. )بهروز، عمراني 
 .تربيت مدرسدانشگاه 

 

 یطرح پژوهش
. هاي معتبر جهان ها در حوزه علوم انساني و موقعيت كنوني آنها در بعضي از دانشگاهاي مباني نظري ميان رشته (.3131. )عموزاده، محمد

 .دانشگاه اصفهان .دانشكده ادبيات و علوم انساني. طرح پژوهشي درون دانشگاهي
 
 



 

 

 

 
 

 استناد به مقاالت مجالت( 1
 مقاله با يک نويسنده

 گلیسیمثال ان
Bottema, S. (1986). A Late Quaternary Pollen Diagram from Lake Urmia (Northwestern Iran). 

Review of Palaeobotany and Palynology, 47: 241–61. 

 مثال فارسی
 .22-3: 3. دوره اول، شماره اول ،ي، نامه انسان شناس(سونگون)سنگ نگاره هاي ارسباران (. 3133.  )نيفر، جالالد عيرف

 مقاله با دو نويسنده
جلد اول،  ،يباستان شناس ي، گزارش ها"سلدوز"حسنلو  يعلم يكاوش ها جهيشرح و نت(. 3123. )راد، محمود ،يعل ،يحاكم
 . 43-11: 1.،ش1.،سال.وريشهر

 مقاله بیش از دو نويسنده
Chataigner, C., Badalian, R., Bigazzi, G., Cauvin, M. C., Jrbashyan, R., Karapetyan, S. G., Norelli, 

P., Oddone, M., and Poidevin, J. L., 2003, Provenance Studies of Obsidian Artifacts from 

Armenian Archaeological Sites Using the Fission Track Dating Method, Journal of Non-

Crystalline Solids, 323: 167–71. 

 (پیوسته)مجله الکترونیکی آنالين  ازمقاله بر گرفته 
 

 مثال انگلیسی
Wells, P. (2009, July 28). Our universities can be smarter. Maclean's . Retrieved from 
http://www2.macleans.ca 
 

 مثال فارسی
علوم اطالع رساني، . اي و اطالع رسانيي اطالعات بهينه در نرم افزارهاي كتابخانهطراحي سيستمهاي بازياب(. مهر 1، 3113) گزني، علي

 ART/16/16127ab-http://www.irandoc.ac.ir/ETELA، از  1/1/3131بازيابي شده در (. 3-2) 31

 

 استناد به منابع اينترنتی( 7
 های آنالينرشگزا

Shields, M., & Wilkins, K. (2006). Findings from the 2005 National Survey of the Work and Health of 
Nurses (Report No. 83-003-XPE). Retrieved from Canadian Institute for Health Information 
website: http://secure.cihi.ca/cihiweb/products /NHSRep06_ENG.pdf 
 

 مدخل ويکی
ها، صفحات وب مشاركتي هستند كه هركسي مي تواند نسبت به ويرايش محتواي آنها در صورت دارا بودن شناسه كاربري و كلمه ويكي

استفاده ( بي تا)به معني بدون تاريخ و در مورد منابع فارسي از   (n.d)طلب مشخص نبود از در صورتيكه تاريخ انتشار م. عبور، اقدام نمايد
 .مي شود

Deferred compensation. (n.d.). In Family business wiki. Retrieved October 8, 2009, from 

http://www.familybusinesswiki.org/Deferred+compensation. 
 

http://www2.macleans.ca/
http://www.irandoc.ac.ir/ETELA-ART/16/16127ab
http://secure.cihi.ca/cihiweb/products%20/NHSRep06_ENG.pdf


 

 

 

 فیلمهای آنالين
Norton, R. (2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. 
Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs 
 

 يادداشت وبالگ
Kiume, S. (2007, August 17). Loneliness isn't good [Web log message]. Retrieved from 
http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/ 

 
 شدهبازيابي [. يادداشت وبالگ]ري حافظ از موالنا چند و چون تاثيرپذي(. 1، آذر 3133)شكرالهي، سيدرضا 

 http://www.khabgard.com/?id=1192234207از

 

 مشخصات منبع ثانوی( 3
 .شود، در صورت اجبار به شكل زير اقدام گردد استفاده نمي به نقل ازو واژه هاي پژوهشي حتي المقدور از منابع ثانوي  در مقاله

 . (3331كي به نقل از چامس 3131عموزاده )
گيرد كه چند اثر يک نويسنده در  مواقعي انجام مي( b3111شناس  حق)و يا ( a3111شناس  حق)استفاده از نام خانوادگي نويسنده بصورت 

 .يک سال انتشار يافته باشد

 های کالسیيادداشتاستناد به 

نام  .داده شوداستناد  شده در سر كالس يا يک سخنراني نگاشته هفرد شركت كنندبه اطالعاتي كه به يادداشتهاي كالسي بايد  در اين مورد بايد

ه بعد از عنوان درس قرار ميگيرد، عنوان دستنامه يا يادداشت كالسي درون كروشخانوادگي و نام نويسنده، سال نگارش يادداشت، عنوان درس، 

 .ذكر نام گروه، دانشگاه، شهر و كشور

Woodworth, M. (2006). Psychopaths [Class handout]. Department of Psychology, University of 
British Columbia Okanagan, Kelowna, Canada.  

 

 منابعفهرست 

با همكاري نيما  APA. شيوه نگارش مقاله به سبک(. 3133) ، اردالن، نيما، معتمديگانه، نگين و پهلوان نشان، سحرباقريان، فاطمه
 . انجمن علمي روانشناسي اجتماعي: تهران .و سحر پهلوان نشان اردالن ، نگين معتمد يگانه

 .دانشگاه تهران :تهران .هاي استناد در نگارش علمي شيوه( 3131)حري، عباس؛ شاه بداغي، اعظم 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Vja83KLQXZs
http://psychcentral.com/blog/archives/2007/08/17/loneliness-isnt-good/

