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 که یک نویسنده دارد یاستناد به کتاب

 :شودمی استناد ریز صورت به دارد سندهینو کی هک تابیک به

 لیک یالگو

 )صفحات ای صفحه شمارهص ج شماره جلد،  نشر، سال سنده،ینو یخانوادگ نام( متن در

 )نشر / انتشارات...( ناشر نام :نشر محل کتاب. عنوان .(نشر ال)س .نام سنده،ینو یخانوادگ نام منابع فهرست در

 

 مثال فارسی

 متن در

  (12 ص، 7ج، 2931)دلاور، 

  (93-12 صص، 7ج، 2931)دلاور، : متوالیصفحات 

 (72، 12 صص، 7ج، 2931)دلاور، : متناوبصفحات 

 .شناسانجامعهانتشارات  :تهران .، چاپ سوم(1)ج رفتاری علوم در پژوهش یمبان(. 2931)دلاور، علی.  منابع فهرست در

 

 مثال انگلیسی

 (Weiner, 2010, pp. 45-55)         (Chessick, 2007, p. 45) متن در

 منابع فهرست در

Chessick, R. D. (2007). The future of psychoanalysis (Vol. 1). 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 (Vol. 1). New Brunswick, 

NJ: Rutgers University Press. 

 ( در متن و منابعـ ترجمه ـ تحقیق ـ تصحیح ـ تألیف چاپ ـ سورهشیوه ارجاعات )جلد ـ صفحه ـ  :1نکته 

 :به صورت )ج( و شماره جلد به صورت عدد و بدون فاصله  جلددر ارجاعات درون متنی و همچنین فهرست منابع: کلمه  جلد

 (1)مانند: ج آیدمی

 :؛)مانند: چاپ دوم( شودکتاب به صورت حروف آورده می شماره چاپو  چاپکلمه در فهرست منابع:  چاپ 

 :(22-44)صص  (1آید )مانند: ص میبا فاصله )ص( به صورت حرف   صفحه فارسی شماره متنی در ارجاعات درون صفحه 

 (pp. 44-55)(. p. 4آید مانند: ) می نقطه و فاصله( با pو برای صفحه لاتین حرف )

 :آید.می (25مانند: )بقره،  با فاصله (،) کاما اب بعد از آیات قرآن نام سوره همراهدر ارجاعات درون متنی  سوره 

  :ود.: مؤلف آورده شتألیف: محقق و تحقیق: مصحح ـ تصحیحمترجم ـ  ترجمه: به جای کلماتدر فهرست منابع 

 کنیم.استفاده می .n.d در منابع انگلیسی از وتا." "بیتاریخ ندارد، از  یکتابدر منابع فارسی، که میهنگا :2نکته 
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 استناد به کتابی که بیش از یک نویسنده دارد

 یخانوادگ نام و نام دیبا منابع، در فهرست اما ،نام خانوادگی هر دو نویسنده قید شود متن در باید باشد، سندهینودو  یدارا یتابک اگر

 .شود درج بیترت به سندگانینو همه

 برای دو نویسنده مثال فارسی

 (2923 ،الهی و ینی)حس  متن در

 .قونشر  تهران:. یشناسامعهج .(2923) .عفری؛ الهی، جعل ،ینیحس منابع فهرست در

 

 برای دو نویسنده مثال انگلیسی

 )Wong & Duffy, 2010) متن در

 :Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology. Boston, MA منابع فهرست در

Allyn. 

 

 منابع، در فهرست اما کنیم، " استفادههمکاران و "کلمه از متن در توانیممی باشد، داشته نویسندهبیشتر از دو  دارای کتابی اگر نکته:

 .شود درج ترتیب به نویسندگان همه خانوادگی نام و نام باید

 

 برای بیش از دو نویسنده مثال فارسی

 (2923 ،همکاران و )حسینی  متن در

 منابع فهرست در
 تهران: .شناسیجامعه .(2923) .جعفر ماکانی، و حنانه؛ منانی، غلام؛ ایزدی، حسن؛ جعفری، علی؛ حسینی،

 .قونشر 

 

 برای بیش از دو نویسنده مثال انگلیسی

 )Wong et al., 2010) متن در

 منابع فهرست در
Wong, F. Y., Moritsugu, J., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology. 

Boston, MA: Allyn. 
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 های ویرایش شدهاستناد به کتاب

 :شودیم ارجاع ریز صورت به اول(، شیرایو نه دارند )البته شیرایو هک ییهاتابک به

 لیک یالگو

 ) نشر سال سنده،ینو یخانوادگ نام( متن در

 منابع فهرست در

)نشر  ناشر نام :نشر محل (./چاپ عدد)ویرایش کتاب عنوان نشر(. )سال .نام سنده،ینو یخانوادگ نام

 /انتشارات...(

 

 مثال فارسی

 (2932 .محمود ،ی)خسروجرد متن در

 منابع فهرست در
انتشارات  :تهران .(/ چاپ دومدوم شیرایو) میعل ارتباطات تیریمد(. 2932) .محمود ،یخسروجرد

 .چاپار
 

 .تابک شیرایو دفعه آن، از پس و دیآمی پرانتز در و تابک نام از بعد "شیرایو" لمهک :1 تهکن

 .شودمین گذاشته نقطه تاب،ک عنوان از بعد :2 تهکن

 )مورب( است. کیتالیتاب به صورت اکعنوان  :3 تهکن

 چاپ دومبرای ویرایش یا  مثال انگلیسی

 )Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010) متن در

 منابع فهرست در
Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology 

(2nd ed.). Boston, MA: Allyn. 

 چاپ سومبرای ویرایش یا  مثال انگلیسی

 )Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010) متن در

 منابع فهرست در
Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology 

(3rd ed.). Boston, MA: Allyn. 

 چاپ چهارم به بعدبرای ویرایش یا  مثال انگلیسی

 )Moritsugu, Wong, & Duffy, 2010) متن در

 منابع فهرست در
Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology 

(4th ed.). Boston, MA: Allyn. 
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 شده )دارای ویراستار(های( ویرایش)مقالات/فصلاستناد به مجموعه 

 

م ینکیتاب عمل مک کیراستار)ان( هستند، مانند یو یدارانویسنده ندارد و ه کتاب ک کی یهابه مجموعه مقالات/فصل

داشته راستار یو کیش از یراستاران )اگر بیم( و ویراستار داشته باشیو کیراستار )اگر ما یلمه وکه کن تفاوت یاما با ا

 م:یدهمیر ارجاع یگونه موارد، به صورت زنی، در ایلکشود. به طور یراستاران درج میم( بعد از نام ویباش

 بدون نویسنده لیک یالگو

 (شماره صفحه یا صفحات ،، سال نشرویراستار ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
 تابکعنوان )سال نشر(.  راستار(.یراستار دوم، نام )ویو یراستار اول، نام؛ نام خانوادگیو ینام خانوادگ

 .)نشر / انتشارات...( محل نشر: نام ناشر (.چندم شیرای)و

 

 بدون نویسنده مثال فارسی

 (22-42 صص ،2922، یفی)دلاور و شر متن در

 منابع فهرست در
تهران: دانشگاه علم  .)ویرایش دوم( یعلم یهاپژوهش(. 2922ستار(. ) راین )وی، حسیفی؛ شریدلاور، عل

 و صنعت.

 

 با نویسنده کلی الگوی

 (. شماره صفحه یا صفحات، سال نشرنویسنده)نام خانوادگی  متن در

 منابع فهرست در
استار. نام ویر)سال نشر(. عنوان کتاب ) .دوم، نام نویسندهاول، نام؛ نام خانوادگی نویسنده نام خانوادگی 

 .)نشر / انتشارات...( (. محل نشر: نام ناشرویراستار، ویراستارنام خانوادگی 

 

 با نویسنده مثال فارسی

 (22-42 ص. ص2922)دلاور و شریفی،  متن در

 منابع فهرست در
تهران: دانشگاه علم  .، ویراستار(امیدی. حسن) های علمیپژوهش(. 2922) .ندلاور، علی؛ شریفی، حسی

 و صنعت.

 .مینکمی استفاده رگولیو نقطه از آنها فاصل حد در م،یدار راستاریو دو ای سنده،ینو دو ما هکمیهنگا: 1 تهکن
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 مثال انلگیسی بدون نویسنده

 منابع فهرست در

برای مقاله چاپ 

شده در مجموعه 

 مقالات

Leitch, M. G., & Rushton, C. J. (Eds.). (2019). A new companion to Malory. 

D. S. Brewer. 

 

 با نویسنده انلگیسیمثال 

 منابع فهرست در

برای مقاله چاپ 

شده در مجموعه 

 مقالات

Blakey, N., Guinea, S., & Saghafi, F. (2017). Transforming undergraduate 

nursing curriculum by aligning models of clinical reasoning through 

simulation (R. Walker & S. Bedford, Eds.). Research and Development 

in Higher Education: Curriculum Transformation (Vol. 40, pp. 25-37). 

Higher Education Research and Development Society of Australasia. 

http://www.herdsa.org.au/research-and-development-higher-education-

vol-40-25 
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 مقاله دایرة المعارف یا یک کتاب مرجعاستناد به 

خ داشته ید )اگر تاریآیخ انتشار در پرانتز میسنده، تاریمرجع، پس از نام نو یهاتابکگر یا دی یالمعارف ةریمقاله دا کیاستناد به  یبرا

 م:ینکیر عمل میمانند ز یلکباشد(، به طور 

 
 لیک یالگو

 تاب(ک، سال نشر نویسنده ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
در: عنوان منبع )نام. نام خانوادگی ویراستار، . مقالهعنوان تاب(. ک)سال نشر  .، نامنویسنده ینام خانوادگ

 .)نشر / انتشارات...( محل نشر: نام ناشر(. عدد ، جلد عدد، صویراستار

 

 برای یک ویراستار مثال فارسی

 (2933، ی)جمال  متن در

 منابع فهرست در
محمدصادق حسینی ) ناایرمیاسلا علم در جمهوری :در. رانید علم در ایتول(. 2933درضا. )ی، حمیجمال

 حون. یجانتشارات تهران:  (.42 - 12 ص، ص4ج ،راستاروی

 برای یک ویراستار مثال انگلیسی

 (Barber, 2009) متن در

 منابع فهرست در

Barber, C. (2009). Gender identity. In Psychology of classroom learning: 

An encyclopedia )E. M. Anderman, Ed.,  Vols. 1–2, pp. 428–430). Detroit, 

MI: Gale–Cengage. 

 

 برای دو یا چند ویراستار مثال فارسی

 (2933)جمالی،   متن در

 منابع فهرست در
؛ محمدصادق حسینی) ناایر میاسلا جمهوری علم در. در: تولید علم در ایران(. 2933جمالی، حمیدرضا. )

 جیحون. انتشارات تهران:  (.42 - 12 ص، ص4ج، انویراستارعلی حجتی، 

 برای دو یا چند ویراستار مثال انگلیسی

 (Barber, 2009) متن در

 منابع فهرست در

Barber, C. (2009). Gender identity. In Psychology of classroom learning: 

An encyclopedia (E. M. Anderman & L. H. Anderman Eds., Vols. 1–2, pp. 

428–430). Detroit, MI: Gale–Cengage. 

 .المعارف اینترنتی باشد باید آدرس اینترنتی آن درج شود ةاگر دایر نکته:
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 کنفرانس )در گزارش منتشرشده کنفرانس(مقاله استناد به 

 

 لیک یالگو

 سنده دوم، سال نشر مقاله(ینو یسنده اول و نام خانوادگینو یخانوادگ)نام  متن در

 منابع فهرست در

سال ر، ماه نشسنده دوم. )یسنده دوم، نام نوینو یسنده اول؛ نام خانوادگیسنده اول، نام نوینو ینام خانوادگ

 ،نام خانوادگی ویراستارنام و ) ه مقاله در آن چاپ شده استک یعنوان اثر :نشر مقاله(. عنوان مقاله. در

ر / )نش . محل نشر: نام ناشرینفرانس، محل برگزارکعنوان  .(پایان مقاله  –آغاز مقاله ، ص ویراستار

 .انتشارات...(

 

 مثال فارسی

 (2933 ؛ حسینی،ی)جمال  متن در

 منابع فهرست در

 مجموعه مقالات علم در ایران در: ران.یا د علم دری(. تول2933. )آبان ؛ حسینی، علیدرضای، حمیجمال

تهران:  .ران، تالار قدسیا ینفرانس علوم اجتماعک .(12 – 12 صص، ویراستار، محمدصادق حسینی)

 حون.یجانجمن 

 

 مثال انگلیسی

  (Rowling, 1993( متن در

 منابع فهرست در

 برای مقاله ارائه شده

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30-April 

2). If mama ain't happy, nobody's happy: The effect of parental depression 

on mood dysregulation in children [Paper presentation]. Southeastern 

Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, LA, 

United States. 
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 کتاب ترجمه شدهاستناد به 

 

 ر است:یشرح ز به یلک ید. الگویآیاند، معمولاً نام مترجم بلافاصله بعد از عنوان مه ترجمه شدهک یا آثاریها تابکاستناد به  یبرا

 

 لیک یالگو

 سنده ، سال نشر( ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
مه، ، سال ترجمترجم ینام و نام خانوادگ :مترجم) تابکعنوان سنده، نام. )سال نشر(. ینو ینام خانوادگ

 .)نشر/ انتشارات...( محل نشر: نام ناشر(. /چاپ عددویرایش

 

 مثال فارسی

 (2333وهن، کم: )ینکسنده استناد یدر متن اگر به نو متن در

 منابع فهرست در
(. ، چاپ دوم2974، نژادیغلامرضا خو :مترجم) یتیترب یشناسروان(. 2332نر، د. س. )یج، ن. ل. و برلایگ

 .یم فردوسیکمؤسسه انتشارات ح مشهد:

 

 مثال انگلیسی

   (de Beauvoir, 2003) متن در

 منابع فهرست در
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. 
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 جزوه یا بروشوراستناد به 

 

 :مینکیم عمل ریز صورت به تکشر ای سازمان کی بروشور ای استاد، کی جزوه به استناد یبرا

 لیک یالگو

 نشر( سال ، بروشور صاحب ای استاد یخانوادگ )نام متن در

 منابع فهرست در
 نشر . محل]درسی جزوه[. جزوه ای درس عنوان .نشر( )سال .نام بروشور، سندهینو ای استاد یخانوادگ نام

 کننده(.)یا توزیع(: نام ناشر )توزیع

 

 مثال فارسی

 (2922)مختاری معمار،  متن در

 منابع فهرست در
اه دانشگ ارشد[. تهران: یارشناسک ی]جزوه درس یاتابخانهکن یب یارکهم(. 2922ن. )یمعمار، حس یمختار

 تهران.

 

 مثال انگلیسی

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

 منابع فهرست در

Gable, S. (2008). Nurturing children’s talents [Pamphlet]. Columbia, MO: 

University of Missouri. (Original work published 1999) 

 :شودمیر استناد یسنده هم نداشته باشد، به صورت زیداشته باشد و نو یاگر نسخه قبل

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. 
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 نامهپایاناستناد به 

 

 :شودانجام می ریز صورت نامه و رساله بهپایان به استناد

 لیک یالگو

 (نامهدفاع پایاندانشجو، سال  پژوهشگر/ ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در

رنشده نامه منتشانیپا .)استاد راهنما( نامهانیعنوان پادانشجو، نام. )سال نشر(.  پژوهشگر/ ینام خانوادگ

 .یلیده، گروه تحصکدانش )......(، دانشگاه، یا دکتری ارشد یارشناسک

 

 ذکر پایان نامه منتشرنشده الزامی ندارد. نکته:

 مثال فارسی

 (2927، ی)خسروجرد متن در

 منابع فهرست در

ان یجودانش ییدر رفتار اطلاع جو یمعرفت شناخت یت و باورهاینقش شخص(. 2927، محمود. )یخسروجرد 

 ،هرانارشد. دانشگاه ت یارشناسکنامه انیپا .)استاد راهنما: محمد علیزاده( ارشد دانشگاه تهران یارشناسک

 .یرسانو اطلاع یتابدارک، گروه یتیو علوم ترب یشناسده روانکدانش

 

 مثال انگلیسی

 )Hall, ( 2007) متن در

 منابع فهرست در

Hall, E. M. (2007). Posttraumatic stress symptoms in parents of children 

With injuries (Supervisor: M. Alizadeh). Unpublished doctoral dissertation. 

Boston University, Boston, MA. 
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 آثار مختلف یک نویسندهاستناد به 

 :مینکیم استناد ریز لکش به سندهینو کی مختلف آثار به

 لیک یالگو

 متن در

 («الف»سنده، سال نشر ینو ی)نام خانوادگ

 («ب»سنده، سال نشر ینو ی)نام خانوادگ

 («ج»سنده، سال نشر ینو ینام خانوادگ

 و ...

 (...)نشر/ انتشارات ناشر محل نشر: .تابکعنوان (. «الف/ب/ج» سنده، نام. )سال نشرینو ینام خانوادگ منابع فهرست در

 

 مثال فارسی

 («ج» 2922، یاظمکو  ی( )جمال«ب» 2922، ی( )جمال«الف» 2922، ی)جمال متن در

 منابع فهرست در

 قو.نشر . تهران: ابتیبر د یدرامد(. «الف» 2922د. )ی، حمیجمال

 .یمحمدانتشارات تهران:  ت.یبر هپات یدرامد(. «ب» 2922د. )ی، حمیجمال

 ما.یننشر راز: یش .یلولوژکبر آن یدرامد(. «ج» 2922، زهرا. )یاظمکد؛ ی، حمیجمال

 

 . یو یجمع یارهاکد، سپس یآیسنده مینو یشخص یارهاکها، ابتدا ردن مدخلکییدر فهرست منابع، هنگام الفبا :1ته کن

 رد.یگیقرار م (2922، زهرا. ) یاظمکد؛ ی، حمیجمالقبل از  (2922د، )ی، حمیجمال یعنی

 مثال انگلیسی

 متن در

 :مینکمیر استناد یبه صورت ز 2333تاب سال کبه 
(Sternberg, 1990) 

 :شودمیاستناد  ری، در متن به صورت ز1339تاب اول سال کبه 
(Sternberg, 2003 a) 

 :شودمیر استناد ی، در متن به صورت ز1339تاب دوم سال کبه 
(Sternberg, 2003 b) 

 منابع فهرست در

Sternberg, R. J. (1990). Metaphors of the mind: Conceptions of the nature of 

intelligence. New York, NY: Cambridge University Press. 

Sternberg, R. J. (2003 a). Psychologists defying the crowd: Stories of those 

who battled the establishment and won. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Sternberg, R. J. (2003 b). Why smart people can be so stupid. New Haven, 

CT: Yale University Press. 
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 منابع دست دوم )مانند ارجاع به یک نویسنده به نقل از دیگری(استناد به 

 

گران را ید ارکج یسندگان منابع دست دوم، نتایدهند. نویار خودشان را ارائه مکجه یه نتکهستند یسانکسندگان منابع دست اول ینو

 نند.کمیگزارش 

م. در یستقم ه مطلب ما با واسطه است، نهکم یید بگویم، باینکینقل م یگریه از شخص دکسنده، بلیرا نه از زبان نو یاگر ما مطلب

 م:ینکیر در متن عمل میل زکگونه موارد به شنیا

 (.2923، یجعفر به نقل ازداند )میعلم را در حال زوال  یشناسجامعه .(2331) .ویبورد

 
 و.یم نه به بوردیدهمیاستناد  یدر فهرست منابع به جعفر: 1ته کن

 
 لیک یالگو

 ، سال نشر(مطلب ناقل ی)نام خانوادگ متن در

 .(...)نشر / انتشارات محل نشر: ناشر تاب.کعنوان ب، نام. )سال نشر(. لناقل مط ینام خانوادگ منابع فهرست در

 

 مثال فارسی

 2923 ی، به نقل از جعفر2331 و،یبورد متن در

 قو.نشر تهران:  .ویتر بوردیپ یهاشهیاند(. 2923) .ی، علیجعفر منابع فهرست در

 

 مثال انگلیسی

 متن در
Tomasello, 1992, asserted that children learn words within usage-based, 

grammatical contexts (as cited in Nelson, 2007). 

 منابع فهرست در
Nelson, K. (2007). Young minds in social worlds: Experience, meaning, and 

memory. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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 شده در یک نشریۀ علمیمقاله چاپاستناد به 

 

 :مینکمی عمل ریز صورت به ،یعلم اتینشر مقالات به استناد یبرا

 لیک یالگو

 سنده، سال نشر(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
از صفحه آغ صص)شماره(، دوره، عنوان مجله سنده مقاله، نام. )سال نشر(. عنوان مقاله.ینو ینام خانوادگ

 مقاله. DOI. ان مقالهیصفحه پا –مقاله 

 

نجا یچپ است، در ا از راست به ید. چون خط فارسیسیاز چپ به راست ننو یاضیان مقاله را به صورت ریصفحه آغاز و پا :1ته کن

)درست( و  2 – 1د: مانند یاوریان مقاله را بی(، شماره صفحه پا-د و پس از علامت خط فاصله )یاوریز ابتدا صفحه شروع مقاله را بین

 .)غلط( 1 - 2نه : 

 بودن بهتر است در منابع فارسی هم ایتالیک درج شود.آید و برای یکساندوره در منابع لاتین به صورت ایتالیک مینام  :2نکته 

 مثال فارسی

 (2933، ملکیان؛ نجفی) متن در

فصلنامه علمی ـ پژوهشی . یعشق در عرفان مولو یشناسمعرفت(. 2933) ملکیان، کمال؛ نجفی، عیسی.  منابع فهرست در

 Doi:10.22081/jpt.2020.68570 .93– 7 صص(، 2)12 ،نقدونظر

 

 مثال انگلیسی

 (Nuttman-Shwartz, 2007) (Harrison & Westwood, 2009) متن در

 منابع فهرست در

Harrison, R. L., & Westwood, M. J. (2009). Preventing vicarious 

traumatization of mental health therapists: Identifying protective practices. 

Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 46, pp. 203–219. 

Doi:10.22081/jpt.2020.68570 

Nuttman-Shwartz, O. (2007). Is there life without work? The International 

Journal of Aging and Human Development, 64(4), pp. 129–147. 

Doi:10.22081/jpt.2020.68570 
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 مقاله زیر چاپاستناد به 

 

 :مینکیم استناد ریز صورت به چاپ است زیر که ایبه مقاله

 لیک یالگو

 سنده، زیر چاپ(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
. وجود( )در صورت)شماره( دوره، مجلهعنوان  سنده مقاله، نام. )زیر چاپ(. عنوان مقاله.ینو ینام خانوادگ

  …خ ... ، از .یشده در تار یابیباز

 

 بودن بهتر است در منابع فارسی هم ایتالیک درج شود.آید و برای یکساننام دوره در منابع لاتین به صورت ایتالیک می :1نکته 

 

 مثال فارسی

 (زیر چاپ، ی)جعفر متن در

 منابع فهرست در

 12خ یشده در تار یابیباز ،یشناختمطالعات جامعهو. یتر بوردیپ یهاشهی(. اندچاپزیر ) ی، علیجعفر

  ، از2931آذر 

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

 

 مثال انگلیسی

  Scruton (In Press) متن در

 منابع فهرست در

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

Retrieved from http://infopreneurship.net/wp-content/uploads/2013/09/Go-

Glocal-Intercultural-Comparison-of-Leadership-Ethics-InfoJour-11- pp. 1-

91.pdf 

 

  

http://www.sid.ir/Fa/ViewPaper.asp?ID=11025388;9;34;223;244
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 نامه(مقاله مجله )ماهنامه یا هفته استناد به

 

 لیک یالگو

 سنده، سال نشر(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
در ))شماره( دوره، هنامه یا هفتهعنوان ماهنام سنده مقاله، نام. )سال نشر(. عنوان مقاله.ینو ینام خانوادگ

 مقاله. DOI .در صورت وجود ان مقالهیصفحه پا –صفحه آغاز مقاله  صصصورت وجود(، 

 ود.بودن بهتر است در منابع فارسی هم ایتالیک درج شآید و برای یکساننام دوره در منابع لاتین به صورت ایتالیک می نکته:

 مثال فارسی

 (2923، ی)جعفر متن در

 مقاله. DOI. 127-114 صص(، 7)27 ،پیوند ماهنامهو. یتر بوردیپ یهاشهی(. اند2923آبان ) ی، علیجعفر منابع فهرست در

 

 مثال انگلیسی

  Mershon (1998, November/December) متن در

 منابع فهرست در
Mershon, D. H. (1998, November/December). Star trek on the brain: Alien 

minds, human minds. American Scientist, 86(6), p. 585. 
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 مقاله روزنامهاستناد به 

 

 :میدهمی ارجاع ریز لکش به ها روزنامه مقالات به

 لیک یالگو

 سنده، روز/ ماه/ سال نشر(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در

)شماره( دوره عنوان روزنامه،سنده مقاله، نام. )روز/ ماه/ سال نشر(. عنوان مقاله. ینو ینام خانوادگ

ر مطلب د یا جایان مقاله )یصفحه پا-صفحه آغاز مقالهص )درصورت وجود(، روز انتشار ماه انتشار، 

 روزنامه مانند ستون راست، ستون چپ(

 

 مثال فارسی

 (2922مرداد  12، یک)سلو متن در

 منابع فهرست در
 ،یهمشهر روزنامه)ع(: ره آورد بعثت در نهج البلاغه. ی(. محمد)ص( از زبان عل2922، آذر. )یکسلو

 ستون راست.، 24 -29 صصمرداد،  12

 

 مثال انگلیسی

 Di Rado (1995, March 15) متن در

 منابع فهرست در

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

 

 :ردیگیم صورت ریز صورت به ینترنتیا مقالات به استناد

 لیک یالگو

 سنده، سال نشر(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
( )در صورت شماره)دوره عنوان مجله،سنده )سال نشر(. عنوان مقاله. یسنده، نام نوینو ینام خانوادگ

 ....یترنتنیسال(، از آدرس ا خ )روز ماه یشده در تار یابیان مقاله. بازیصفحه پا -مقاله ، صفحه آغازوجود(

 

 مثال فارسی

 (2932، ی)خسروجرد متن در

 منابع فهرست در

ت یریپردازش و مد. یسنجعلم یهادر پژوهش ایهرشتانیم میترس(. 2932، محمود. )یخسروجرد

 ز، ا 2931آذر  23شده در  یابی. باز433-939صص ،(1)12، اطلاعات

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

 

 مثال انگلیسی

 )Capurro, 2013) متن در

 منابع فهرست در

Capurro, R. (2013). Go Glocal: Intercultural Comparison of Leadership 

Ethics. Infopreneurship Journal, 1(1), 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 

 

 

  

http://pubj.ricest.ac.ir/ojs/index.php/code13pp/article/view/100/108
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 کتاب اینترنتی )که از اینترنت قابل دانلود یا دریافت است(استناد به 

 

 :مینکمی استناد ریز صورت به یکیترونکال تابک کی به

 لیک یالگو

 سنده، سال نشر(ینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
سال(،  )روز ماه خیشده در تار یابی. بازتابکعنوان سنده. )سال نشر(. یتاب، نام نوکسنده ینو ینام خانوادگ

 ... .ینترنتیاز آدرس ا

 

 مثال فارسی

 (2933، یدوستی)عل متن در

 منابع فهرست در
 ، از2931مهر  12شده در  یابیباز ت ارتباطات علمی.یریمد(. 2933) .روسی، سیدوستیعل

http://biblio.ir/index.php?categoryID=100 

 

 مثال انگلیسی

یا  (De Huff, 2005) متن در (Davis, n.d.)  

 منابع فهرست در

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 

 

 م:یدهمیر ارجاع یل زکخ انتشار نداشته باشد، به شیتار یکیترونکتاب الکاگر 

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 

 

  

http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1-


 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  APA7  مقالات نامهچکیده شیوه

19 

 

 

 رنتی(های آنلاین )اینتها و به طور کلی نوشتهسایتها، وبمطالب برگرفته شده از وبلاگاستناد به 

 

 :مینکیم عمل ریز یالگو مانند شود،یم گرفته هاوبلاگ و هاتیساوب از هک یمنابع به استناد یبرا

 لیک یالگو

 سنده، سال نشر، ماه )در صورت وجود((یسنده، نام نوینو ی)نام خانوادگ متن در

 منابع فهرست در
 ع نوشته[.]نو ینترنتیا مطلب ایعنوان نوشته سنده. )سال نشر(. یتاب، نام نوکسنده ینو ینام خانوادگ

 ... .ینترنتیخ )روز ماه سال(، از آدرس ایشده در تار یابیباز

 

 مثال فارسی

 (2931آبان  29، ی)قاسم ای (2931آذر  12، ییت دانشگاه علامه طباطبای)وب سا متن در

 منابع فهرست در

 گاهدانش یأت علمیه یاعضاژه یشه ویافت اندیثبت نام طرح ض(. 2931) .ییت دانشگاه علامه طباطبایوب سا

 ، از 2931آذر  12شده در  یابی]اخبار[. باز

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

 

 ،2931آبان  29شده در  یابی] نوشته وبلاگ[. باز در جهان یسواد اطلاعات (.2931ن. )یحس ی، علیقاسم

 ninfolit.persianblog.ir/post/8/http://iraاز

 

 انگلیسیمثال 

 (Dean, 2008, May 7) متن در

 منابع فهرست در

Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? 

[Web log comment]. Retrieved 2013, Dec. 15, from 

http://www.spring.org.uk/the1sttransport 

 

Psychology Video Blog #3 [Video file]. Retrieved 2013, Dec. 15 from 

http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M 

 

نمونه، ]اخبار[،  یرام. بیسیم را بنویاردهکه از آن استفاده ک یروشه فقط نوع مطلبکان یبعد از نوشتن عنوان مطلب، لازم است م :1ته کن

 ره.یت[ و غی[، ]نوشته وب ساکسبویادداشت فی[، ]کسبویادداشت وبلاگ[، ]نوشته فی]نوشته وبلاگ[، ]

http://www.spring.org.uk/the1sttransport

