
  :APAقواعد استناد منبع در متن به روش 
  
  :وقتی اثر فقط یک پدیدآورنده دارد) 1
  )1378احمدي، (مثل ) نام خانوادگی، سال نشر اثر(

  ...آید مثل دکتر، پروفسور، استاد، خانم، آقا و نام خانوادگی افراد بدون ذکر عنوان می* 
  
  :آورنده دارد وقتی اثر دو پدید) 2

توان واو عطف گذاشت و هم عالمت  بعد از نام خانوادگی نفر اول هم می. شود دو نفر ذکر مینام خانوادگی هر 
  .گول   ویر

  )1380احمدي و اسدي، (مثل  )نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی دوم، سال نشر اثر(
  
  :آورنده دارد وقتی اثر سه تا پنج پدید) 3

  .آید دفعات بعدي فقط اولین نفر و کلمۀ دیگران میشود، در  براي اولین استناد نام همه ذکر می
  )1384اسدي و همکاران، : (استناد دوم )1384اسدي، حسنی، محمدي، شایان، ارجمند، : (استناد اول: مثال

  .آید می"et al"در انگلیسی معادل کلمه دیگران، * 
  .یخ نیستشود دیگر نیازي به ذکر تار اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره می* 
  
  :وقتی اثري بیش از پنج مؤلف دارد) 4

 و به دنبال آن کلمه) حتی در اولین استناد(آید  وقتی اثري شش مؤلف یا بیشتر دارد، فقط نام خانوادگی مؤلف اول می
  .و سپس تاریخ انتشار اثر» همکاران«

  .آید نام همه مؤلفان می منابعدر فهرست * 
  
  .آید اصلی آمده است، بالفاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز می آورنده در متن اگر نام پدید) 5

  ...، معتقدند که )1379(شفیعی و عباسی : مثل
  
شود که به دو یا چند متن چاپی مربوط است، در پایان متن، نام دو یا چند پدیدآورنده به  اگر از متنی استفاده می) 6

  .شوند از هم جدا می» ؛«در این صورت افراد با . شود نوشته می ترتیب حروف الفبا آمده و تاریخ نشر اثر هر کدام
  )1380؛ محمدي، 1378؛ تابنده، 1385اکبري، : ( مثال

  
  
 



  
 منابع
 انتهاي در منابع .آید است می ها اشاره شده  ، فهرست آثار و اسنادي که در متن مقاله به آن)Reference( منابعبخش 

و  ندشو بدون ذکر شماره، مرتب میو  بخش فارسی و انگلیسی و به ترتیب حروف الفباگیري در دو از نتیجه پس و مقاله
 در و کامل صورت به مرجع هر مشخصات. اشاره شود همۀ مراجع و منابع به باید مقاله در. آید هر اثر فقط یک بار می

 باید اطالعات همۀ غیره، و روسی مرجع آلمانی، به اشاره در صورت. ذکر شوند )هاي زیرنمونه( APAاستاندارد  قالب

   .نوشت غیرانگلیسی زبان به توانمی را مرجع عنوان فقط و شود برگردانده انگلیسی به
تاریخ انتشار ) 2؛ مؤلف یا مؤلفان) 1 :در ذکر هر اثر یا منبع، چهار دسته اطالعات زیر الزم است که باید به دنبال هم بیاید

 .)محل انتشار اثر و نام ناشر( مربوط به انتشار اثر اطالعات ) 4و  عنوان اثر) 3؛ اثر

 تایپ هاي زیرنمونه نظیر Times New Roman pt 12  با را انگلیسی مراجعو   B Zar  pt13قلم  با را فارسی منابع

 :کنید
 
  ):داراي یک مؤلف(کتاب ) 1

  نور  انتشارات دانشگاه پیام : تهران. مقدمات تکنولوژي آموزشی). 1368. (آبادي، خدیجه علی :مثال
  . اگر کتاب ویرایش دوم یا بیشتر باشد باید آن را نیز پس از عنوان کتاب در داخل پرانتز ذکر کنید* 

  آگاه: تهران ).ایش سومویر. (روانشناسی یادگیري و آموزش: روانشناسی پرورشی). 1368. (اکبر سیف، علی :مثل
. شود هایی داراي دو مؤلف یا بیشتر نیز با ذکر نام تمام نویسندگان، به ترتیبی که در اثر اصلی آمده، نوشته می کتاب* 

  .شود استفاده می) inpress(اند، از کلمه زیر چاپ  هایی که هنوز چاپ نشده براي کتاب
  
  .اند ها منتشر شده ها و نهاد سازمانهایی که به جاي مؤلف، با عنوان  کتاب) 2

  :مانند. آید به جاي نام مؤلف، نام سازمان مربوط می  در این صورت
: تهران. فارسی ـ انگلیسی :نامه آموزش و پرورش واژه). 1362. (مرکز اسناد و مدارك علمی، وزارت آموزش و پرورش

  .مؤلف
  . آید می) authorدر انگلیسی (ل انتشار کتاب، کلمه مؤلف وقتی نویسنده کتاب و ناشر یکی هستند، پس از ذکر مح* 

  .مؤلف: تهران. هاي روانی و تربیتی و فن تهیه تست گیري اندازه). 1354. (علی هومن، حیدر :مثل نمونه باال و یا مثال زیر
  
  :شوند آورنده دارند به صورت زیر نوشته می هایی که به جاي مؤلف، ویراستار یا گرد کتاب) 3

انتشارات : تهران. مجموعه مقاالت اولین سمینار راهنمایی و مشاوره). 1374). (آورنده گرد(آبادي، عبداهللا  شفیع: مثال
  .دانشگاه عالمه طباطبایی

  
  :هاي ترجمه شده کتاب). 4



  :مثل. آید ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان کتاب، عنوان کتاب و سپس نام مترجم می
تاریخ . (دانا: تهران).سیف  اکبر ترجمه علی(هاي یادگیري،  اي بر نظریه مقدمه). 1374( .اچ. مآر و اولسون، ا.هرگنهان، بی

  ).1993انتشار به زبان اصلی 
 
  
  جزوه و بروشور) 5

شوند، نظیر همان اطالعاتی هستند که  ، گزارش و مانند اینها داده می)دفترچه راهنما(اطالعاتی که براي جزوه ، بروشور 
نام جزوه، گزارش، [ ] شوند، با این تفاوت که بعد از این نوع آثار در داخل عالمت  ي کامل داده میها براي کتاب

  :مثل. شود بروشور و غیره ذکر می
. خالصه مسائل تحصیالت تکمیلی در ایران). 1374اردیبهشت . (وزارت فرهنگ و آموزش عالی، معاونت آموزشی

  .مؤلف: تهران]. گزارش[
  
  هاي تخصصی پ شده در مجلههاي چا مقاله) 6

  :مثل. آید ابتدا نام مؤلف، سال انتشار و سپس عنوان مقاله و اسم مجله می
   45 - 60،  12دانشنامه، . اصول پرسشگري). 1368. (زاده، داوود محمد

  .شود نه نام مقاله تر چاپ می رنگ نام مجله و شماره آن پر* 
شود ولی حروف اول تمام کلمات عنوان مجله  ب بزرگ نوشته میدر انگلیسی فقط حرف اول کلمه اول عنوان کتا* 

  .شوند بزرگ نوشته می
  

  .ها یا افراد خودداري شوداز بیان هرگونه تقدیر و تشکر از سازمان: 1نکته 
  :براي مثال. تمامی موارد باال در منابع انگلیسی نیز رعایت گردد: 2نکته 
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