
 APA سی به روشیرفرنس نوخالصه ای از روش 

یک روش معمول و پرکاربرد برای معرفی منابع و  ، American Psychological Association یا همان APA رفرنس نویسی به روش

ه هر در کنار جمالت مربوط ب این روش که بر پایه نام نویسنده و تاریخ نوشته استوار است، در داخل متن و یا استنادات بیوگرافیک است. در

 :به ترتیب زیر است APA های یک رفرنس نویسی درون متنی به روششود. پایهمی نوشتهنوشته، نام نویسنده و تاریخ نگارش 

 سنده یا نویسندگان و تاریخ چاپ نوشته مرجع را در متن خود بگنجانیدنام نوی. 

 برای نوشتن نام نویسنده و تاریخ چاپ در مقابل هر جمله، از عالمت پرانتز استفاده کنید. 

 :به عنوان مثال

ن حقوق کارکنا ل محیط زیستی وها به رعایت مسائقوانین و مقررات ویژه برای وادار کردن شرکت بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از
های مدیران ها و روحیه و تلقیوجدان این شرکت رعایت مسئولیت اجتماعی، و جامعه برخوردار نیستند. در چنین وضعیتی، محرکه اصلی در

  .(Adams, 2002) هاستآن

است شماره پاراگراف یا صفحه نوشته در متن  بگنجانید، الزم خواهید یک نقل قول مستقیم از یک نویسنده را در متن خوددر صورتی که می

 :کنید. برای این کار مراحل زیر را انجام دهید اصلی را نیز اشاره

 نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ چاپ و شماره صفحه یا پاراگراف متن مد نظر را در نوشته خود بیاورید. 

 سیدموارد فوق را در داخل یک پرانتز در مقابل جمله مربوطه بنوی. 

 :به عنوان مثال

(Smith & Bruce, 2018, pp. 25-26) 

 

قول کنید، بایستی صفحه مطلب مورد نظر را در منابع  خواهید عین متنی را از جایی نقلدر صورتی که می  APAرفرنس نویسی به روش در

 .بگنجانید

پایان نوشته و در قسمت لیست منابع نیز تکرار کنید. هدف از  حل مذکور، بایستی تمامی منابع ذکر شده در داخل متن را درپس از انجام مرا

 .دنفهرست وار و به صورت تجمیعی در اختیار داشته باشمنابع در پایان متن این است که مخاطبان شما تمام اطالعاتی را  نوشتن لیست

 پاورقیی انگلیسنام به  و سپسه خورده شمار ،شدهداخل متن فارسی نوشته در نام نویسنده است . انگلیسی  ،مرجعنویسنده نام در داخل متن چنانچه  تذکر:
 . میشود(شماره خورده و پاورقی به پائین به ترتیب از باال در یک صفحه در صورت وجود چندین نویسنده  ) می شود

 :شوددر مورد مجالت شامل موارد زیر می APA رفرنس نویسی به روش

 نام نویسنده یا نویسندگان 

 تاریخ انتشار مقاله 

 نام مقاله 

 با فونت خمیده یا همان( نام مجله italics)) 

 Volume مجله )با فونت خمیده( 

 Issue مجله )با فونت غیر خمیده ( 

 حدود صفحات مجله 

 DOI 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kevin_Smith
http://jhub.ir/articles/%da%86%da%af%d9%88%d9%86%da%af%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d8%b9-%d8%a8%d9%87-doi-%db%8c%da%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c/


 

 :شودها شامل موارد زیر میدر مورد کتاب APA رفرنس نویسی به روش

 نام نویسنده یا نویسندگان 

 تاریخ چاپ کتاب 

 (عنوان کتاب )با فونت خمیده 

 محل چاپ کتاب 

 ناشر 

 باید به آنها توجه کنید APA مواردی که در رفرنس نویسی به روش

 کنید آوریجمع ”منابع“ منابع را در یک صفحه جدید با عنوان. 

 بریدبه ترتیب حروف الفبا نام ب…( تمام منابع خود را در این لیست بدون توجه به نوع آنها )از قبیل مقاله، کتاب، منابع اینترنتی و. 

 ترتیب چیدن منابع بر حسب حروف الفبا بر اساس نام نویسنده مقاله است. 

 الفبا را با توجه به اولین حرف از عنوان منبع مد  سب حروفبندی بر حدر مورد منابعی که نام نویسنده آنها مشخص نیست، رده

 .نظر انجام دهید

  APA استناد به جداول و تصاویر در رفرنس نویسی به روش

 .اندهایی هستند که به صورت سطری یا ستونی در داخل متن گنجانده شدههای عددی و یا نوشتهارزش ”جداول“ منظور از

 .های داخل متن استها و عکسها، نقشههای گرافیکی، چارتتمامی شکل ”تصاویر“ منظور از

 :در صورتی که قصد دارید به جداول یا تصاویر یک مقاله استناد کنید موارد زیر را مد نظر داشته باشید

 منبع تمامی جداول و تصاویر بایستی در قسمت اصلی نوشته آورده شوند. 

 گذاری کنیداند، شمارهه شدهجداول و تصاویر را به ترتیبی که در متن آورد. 

 در داخل متن اصلی جداول و تصاویر را با شماره اختصاص داده شده به آنها یاد کنید. به عنوان مثال: 

 .”به آن اشاره کرده است ۳طبق آماری که جدول “و یا ” نشان داده شده است ۲همان طور که در شکل 

  پایین شکل همراه باشد که توضیح مختصری از کاربرد آن را ارائه دهدهر جدول یا تصویر بایستی با یک ضمیمه در قسمت. 

 نام منبع را در فهرست منابع ذکر کنید. در برخی  سازید، بایستیزمانی که شما یک شکل را از روی اطالعات یک منبع دیگر می

 .کپی رایت را از نویسنده اخذ کنید مواقع الزم است شما اجازه

  تنها در صورتی که مجوز اخذ شده باشد به کار رود” سخه چاپی با مجوزن“توجه کنید که عبارت. 

  APA استناد به منابع دست دوم در رفرنس نویسی به روش

شمارد که منبع اصلی در دسترس نباشد. با این حال در صورتی که شما تنها در صورتی استناد به منابع دست دوم را مجاز می APA روش

کرده  متن نیز اطالعات را از منبع دیگری استناد به اطالعاتی را دارید که در یک کتاب یا مقاله به آن اشاره شده و خود این استناد قصد

 .اید و نه متن اصلیبه منبعی اشاره کنید که اطالعات را از آن کشف کرده ابعمناست، بایستی در ذکر 

 یر مراجعه و پی دی اف را دانلود نمائید. زانید به لینک وجهت اطالعات بیشتر می تدانشجوی گرامی 

https://profs.basu.ac.ir/makarchian/upload_file/%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D8%B3%D8%AA

%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C_apa_2_1836428723(666.3232.file_ref.3220.353

1).pdf  
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