شیوه نامه استناددهی به روش APA
 APAاز عبارت ( Associations Physiological Americanانجمن روانشناسي آمريکا ) اقتباس شده است .اين
شيوه رايجترين و مرسومترين نحوه منبعدهي در جهان مي باشد .راهنماي اين شيوه ،کتابي در حدود  0111صفحه مي باشد.
در ادامه بهصورت خالصه ،مهمترين قواعد استناد درون متني و پايان متني بهصورت کامل ذکر گرديده است.
در فهرست پاياني منابع به نکات زير توجه شود:
 -0ابتدا منابع فارسي به ترتيب حروف الفبا و سپس منابع انگليسي به ترتيب حروف الفبا مرتب و درج شود.
 -2کليه منابع بايد بدون توجه به من ابع فارسي و انگليسي بهترتيب ياد شده در شماره  0شمارهگذاري شوند.
 -3رعايت فاصله بين عالمتهاي نگارشي (بعد از عالمت ويرگول " "،و دو نقطه " )":الزامي مي باشد.
.

 )1قواعد استناد درون متن
يک نويسنده( .:نام خانوادگي ،سا ل انتشار :شماره يا شماره صفحات)
مثال( :مرادي.) 01 :0331 ،
دو نويسنده( :نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم ،سال انتشار :شماره يا شماره صفحات)
مثال( :مرادي و کريمي.) 06- 00 :0331 ،
سه نويسنده( :نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران ،سال انتشار :شماره يا شماره صفحات)
مثال( :مرادي و همکاران.) 01 :0331 ،
نکات:


براي کتابهايي که به فارسي ترجمه شدهاند ،نام مترجم به عنوان استناد درون متني ذکر نميشود و فقط نام
خانوادگي نويسنده اصلي همراه با تاريخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد .مانند( :ويکري.) 03 :0303 ،



اگر به بيش از يک منبع در متن ارجاع داده شود منابع با نقطه ويرگول از هم جدا ميشوند .مانند( :اميراحمدي،
33 :0330؛ زنگنهاسدي.) 10- 12 :0311 ،



در مورد منابعي که نام پديدآورنده شخص حقيقي نبوده و مؤلف اثر يک سازمان ،مؤسسه ،نهاد يا شرکت حقوقي
است در بخش نام نويسنده از شخص حقيقي به عنوان نويسنده ياد ميشود .مثال( :وزارت علوم تحقيقات و فناوري،



.) 252 :0330
اگر منبعي بيش از يکبار پياپي استناد داده شود ،از عبارت (همان ) استفاده ميگردد .در صورتي که شماره صفحه
منبع تغيير کند از عبارت (همان ،شماره صفحه يا صفحات ) استفاده ميشود  .مثال( :همان.) 01 ،

 )2قواعد استناد پايان متن


استناد به کتاب

 يک نويسنده :نام خانوادگي ،نام (سال انتشار) .عنوان کتاب ،مکان انتشار :نام انتشارات.مثال :جوان ،جعفر ( .)0311جغرافياي جمعيت ايران ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
Gorman, J. M. (1996). The new psychiatry: The essential guide to state -of-the-art
therapy, medication and emotional health. New York: St. Martin’s Press.

 دو نويسنده و بيشتر :نام خانوادگي نويسنده اول ،نام اول ،نام خانوادگي نويسنده دوم ،نام دوم (سال انتشار).عنوان کتاب ،مکان انتشار :نام انتشارات.
مثال :اکبري ،الهه ،شکاريبادي ،علي ( .) 0333پردازش و استخراج اطالعات از دادههاي ماهوارهاي با استفاده از
نرمافزار  ،ENVIتهران :انتشارات ماهواره؛ سبزوار :دانشگاه حکيم سبزواري.
Murphy, M. A., Lai, D., & Sookraj, D. (1997). Evaluation of the neighborhood
(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support
Society.
-

براي کتابهاي ي که چندمين بار چاپ شده است بعد از عنوان کتاب در دخال پرانتز شماره چاپ ذکر گردد.

مثال :جوان ،جعفر ( .)0311جغرافياي جمعيت ايران (چاپ سوم) ،مشهد :انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.
-

براي کتابهايي که به فارسي ترجمه شدهاند ،نام مترجم بعد از سال انتشار ذکر گردد.

مثال :چورلي ،ريچاردجي .شوم ،استانلياي .سودن ،ديويداي .)0311( .ترجمه احمد معتمد ،ابراهيم مقيمي،
ژئومورفولوژي (چاپ چهارم) ،تهران :انتشارات سمت.


استناد به مقاله

 نشريات تخصصي از قبيل مجله ،نشريه ،فصلنامه ،دو فصلنامه :نام خانوادگي ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله،نام نشريه يا مجله ،دوره ،شماره ،شماره صفحات به صورت صص.
مثال :سلمانيمقدم ،محمد ،اميراحمدي ،ابوالقاسم ،کاويان ،فرزانه ( ،)0333بررسي نقش برنامهريزي کاربري اراضي
در بهبود تابآوري لرزهاي جوامع شهري (نمونهي موردي شهر سبزوار) ،فصلنامه مطالعات جغرافيايي منطق خشک،
دوره  ،5شماره  ،00صص .00- 31
Khan, Sheeba, Faisal, Mohd Nishat (2008). An analytic network process model for
municipal solid waste disposal options, Volume 28, Issue 9, pp 1500–1508.
 مجموعه مقاالت همايشها و کنفرانسها :نام خانوادگي ،نام (سال انتشار) .عنوان مقاله ،عنوان همايش،مکان برگزاري ،کشور.
مثال :اميراحمدي ،ابوالقاسم ،ابراهيمي ،مجيد ،نژادسليماني ،حميد ،)0331( ،راهبردهاي توسعه گردشگري روستايي
با استفاده از مدل ( SWOTمطالعه موردي :روستاي حصار) ،اولي ن همايش جغرافيا و برنامهريزي توسعه روستايي،
دانشگاه فردوسي مشهد ،ايران.


استناد به گزارش و طرح پژوهشي

 نام خا نوادگي ،نام (سال انتشار) .عنوان ،نام دانشگاه يا سازمان.مثال :حميديان ،عليرضا ،نصرآبادي ،اسماعيل ،عليزاده ،محمدحسن ( .)0310بررسي علل عدم رشد مناسب صنعت
در شهرستان سبزوار  ،مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه حکيم سبزواري.


استناد به پاياننامه

 نام خا نوادگي دانشجو ،نام دانشجو (سال دفاع از پاياننامه) .عنوان پاياننامه ،پايان نامه مقطع کارشناسيارشد يا رسا له دکتري نام رشته ،نام دانشکده ،نام دانشگاه.
مثال :کيانيراد ،علي ( .) 0331تدوين الگوي بيمه درآمدي براي محصوالت منتخب کشاورزي ،رساله دکتري اقتصاد
کشاورزي ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي ،دانشگاه تهران.

