
 APAشیوه نامه استناددهی به روش           
APA  از عبارتAssociations Physiological American ( اقتباس شده است. اين )انجمن روانشناسي آمريکا
باشد. صفحه مي 0111باشد. راهنماي اين شيوه، کتابي در حدود دهي در جهان مينحوه منبعترين ترين و مرسومرايجشيوه 

 صورت کامل ذکر گرديده است.ترين قواعد استناد درون متني و پايان متني بهصورت خالصه، مهمدر ادامه به

 فهرست پاياني منابع به نکات زير توجه شود:در 

 ابتدا منابع فارسي به ترتيب حروف الفبا و سپس منابع انگليسي به ترتيب حروف الفبا مرتب و درج شود. -0

 گذاري شوند.شماره 0ترتيب ياد شده در شماره ابع فارسي و انگليسي بهکليه منابع بايد بدون توجه به من -2

 باشد.ميالزامي  (":" دو نقطهو " ،"ويرگول عالمت )بعد از  هاي نگارشيعالمترعايت فاصله بين  -3

. 
 متنقواعد استناد درون  (1

 ل انتشار: شماره يا شماره صفحات()نام خانوادگي، سا. يک نويسنده:

 (.01 :0331)مرادي، مثال: 

 ماره يا شماره صفحات()نام خانوادگي نويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم، سال انتشار: شدو نويسنده: 

 .(06-00 :0331 و کريمي، )مراديمثال: 

 )نام خانوادگي نويسنده اول و همکاران، سال انتشار: شماره يا شماره صفحات(سه نويسنده: 

 .(01 :0331 و همکاران، )مراديمثال: 

 نکات:

 شود و فقط نام ني ذکر نمياند، نام مترجم به عنوان استناد درون متهايي که به فارسي ترجمه شدهبراي کتاب
 (.03: 0303 ،يکريمانند: )و خانوادگي نويسنده اصلي همراه با تاريخ انتشار اثر در داخل کشور خواهد آمد.

  اميراحمديمانند: ) شوند.با نقطه ويرگول از هم جدا مي منابعاگر به بيش از يک منبع در متن ارجاع داده شود، 
 (. 10-12: 0311، اسديزنگنه؛ 33 :0330

  شخص حقيقي نبوده و مؤلف اثر يک سازمان، مؤسسه، نهاد يا شرکت حقوقي نام پديدآورنده در مورد منابعي که
 ،يو فناور قاتي)وزارت علوم تحقشود. مثال: است در بخش نام نويسنده از شخص حقيقي به عنوان نويسنده ياد مي

0330 :252.)  

 صفحه  در صورتي که شماره .گرددمياستفاده  (همان)از عبارت ، شودده استناد دا پياپي بيش از يکبار ياگر منبع

 .(01. مثال: )همان، شودمياستفاده  (شماره صفحه يا صفحات، همان)منبع تغيير کند از عبارت 
 

 متن پايانقواعد استناد  (2

 استناد به کتاب 

 : نام انتشارات.نام خانوادگي، نام )سال انتشار(. عنوان کتاب، مکان انتشاريک نويسنده:  -

 .دهشم ياهگشاد دانهج، مشهد: انتشارات رانيا تيعمج يايرافغج(. 0311جوان، جعفر )مثال: 

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. 



)سال انتشار(.  دوم ، نامنويسنده دوم نام خانوادگياول،  ، نامنويسنده اول نام خانوادگيدو نويسنده و بيشتر:  -

 عنوان کتاب، مکان انتشار: نام انتشارات.

اي با استفاده از هاي ماهوارهه(. پردازش و استخراج اطالعات از داد0333بادي، علي )، شکارياکبري، الههمثال: 

 ، تهران: انتشارات ماهواره؛ سبزوار: دانشگاه حکيم سبزواري.ENVIافزار نرم

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

(congregate) meal program: Final report. Kelowna, BC: Kelowna Home Support 

Society. 

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

 .دهشم ياهگشاد دانهج)چاپ سوم(، مشهد: انتشارات  رانيا تيعمج يايرافغج(. 0311جوان، جعفر )مثال: 

 بعد از سال انتشار ذکر گردد. ، نام مترجماندهايي که به فارسي ترجمه شدهبراي کتاب -

 ،يميقم ميراهد، ابمتعد مم(. ترجمه اح0311) .ياديويد، ودن. سيايلانت، اسوم. شيجاردچير ،يورلچمثال: 

 .)چاپ چهارم(، تهران: انتشارات سمت يوژولورفومژئ

  مقالهاستناد به 

مقاله، نام خانوادگي، نام )سال انتشار(. عنوان قبيل مجله، نشريه، فصلنامه، دو فصلنامه: نشريات تخصصي از  -

 .به صورت صص نشريه يا مجله، دوره، شماره، شماره صفحات نام

 ياراض يکاربر يريزنقش برنامه يبررس(، 0333مقدم، محمد، اميراحمدي، ابوالقاسم، کاويان، فرزانه )مثال: سلماني

، فصلنامه مطالعات جغرافيايي منطق خشک، شهر سبزوار( يمورد ي)نمونه يجوامع شهر يلرزها يبآوردر بهبود تا

 .00-31، صص 00، شماره 5دوره 

Khan, Sheeba, Faisal, Mohd Nishat (2008). An analytic network process model for 

municipal solid waste disposal options, Volume 28, Issue 9, pp 1500–1508. 

، عنوان همايشمقاله، نام خانوادگي، نام )سال انتشار(. عنوان ها: ها و کنفرانسمجموعه مقاالت همايش -

 .، کشورمکان برگزاري

 ييروستا يتوسعه گردشگر ي(، راهبردها0331) د،يحم ،يمانيسلنژاد ،ديمج ،يميابراه ،ابوالقاسم ،يراحمدياممثال: 

 ،ييتوسعه روستا يزيرو برنامه ايجغراف شيهما نيحصار(، اول ي: روستاي)مطالعه مورد SWOTبا استفاده از مدل 

 .ايرانمشهد،  يدانشگاه فردوس

  طرح پژوهشيگزارش و استناد به 

 ، نام دانشگاه يا سازمان.نوادگي، نام )سال انتشار(. عنواننام خا -

علل عدم رشد مناسب صنعت  يبررس(. 0310)محمدحسن ، زادهيعل ،لياسماع، ينصرآبادحميديان، عليرضا، ثال: م

 .، مرکز پژوهشي علوم جغرافيايي و مطالعات اجتماعي دانشگاه حکيم سبزواريدر شهرستان سبزوار

  نامهپاياناستناد به 

نامه مقطع کارشناسي نامه، پاياننامه(. عنوان پاياننوادگي دانشجو، نام دانشجو )سال دفاع از پاياننام خا -

 له دکتري نام رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه.ارشد يا رسا

(. تدوين الگوي بيمه درآمدي براي محصوالت منتخب کشاورزي، رساله دکتري اقتصاد 0331راد، علي )مثال: کياني

 دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران.کشاورزي، 


