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  :فهرست منابع و شیوه ارجاع

آید و  استناد درون متنی که به صورت کوتاه درون متن می: گیرداستناد به دو روش مورد استفاده قرار می

درج  -اعم از پایین صفحه، یا انتهاي متن -استناد برون متنی که به صورت کامل در جایی خارج از متن

  .شود می

هاي مرکز نشر دانشگاه گلستان استناد به منابع علمی در کتابسازي شیوه این نوشته با هدف یکسان

  .شود یکدستتهیه شده است تا استناد به منابع گوناگون 

 سال نشر اثر ،نامه، ارجاع به آثار نویسندگان، در داخل پرانتز با نام خانوادگی نویسندهبر اساس این شیوه

ممکن است  هادر برخی رشته[)85: 1383کی، کشتکار مل: (متن است، مانند داخل، در و شماره صفحه

بر حسب (صورت فهرستی الفبایی به شناختی منابعدر پایان متن، مشخصات کتاب .].شماره صفحه ذکر نشود

بنابراین در این چکیده، هر مدخل با یک الگو که شیوه کلی . شودتنظیم می) نام خانوادگی نویسندگان

شود؛ سپس با یک مثال فارسی و یک مثال انگلیسی پایان دهد، آغاز میاستناد به آن نوع منبع را نشان می

  .ذکر شده است مدخلچنین در صورت نیاز، توضیحات و نکات مربوط در هر هم .پذیردمی

  استناد به کتابی با یک نویسنده

  الگوي کلی

  یا    )شماره صفحه: نشرنام خانوادگی نویسنده، سال (   یا   )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

  )شماره صفحه. ، صنام خانوادگی نویسنده، سال نشر(

محل . نوبت چاپ ،عنوان کتاب). سال نشر. (نامحرف اول نام به طور کامل یا نام خانوادگی نویسنده،   در فهرست منابع

  .نام ناشر: نشر

  مثال فارسی

  )92. ، ص1388اصغري الریمی، (    یا  )92: 1388اصغري الریمی، (  یا  )1388اصغري الریمی، (  در متن

  .دانشگاه گلستان: گرگان .اي بر نظریه اعدادمقدمه). 1388( .م ،اصغري الریمی  در فهرست منابع

  .دانشگاه گلستان: گرگان .چاپ اول، اي بر نظریه اعدادمقدمه). 1388(محسن اصغري الریمی، 

  مثال انگلیسی

(Sternberg, 2003, 201) In-Text 
1- Sternberg, R. J. (2003). Why smart people can be so stupid. New Haven, 

CT: Yale University Press. 
2- Shotton, M. A. (1989). Computer addiction? A study of computer 

dependency [DXReader version]. Retrieved from http://www.ebook 
store.tandf.co.u k/html/index.asp 

3- Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: 
A guideto healing, recovery, and growth [Adobe Digital Editions 
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version]. doi: 10.1036/0071393722. 
4- O ' Keefe, E. (n.d.). Egoism & the cnsls In Western values. Retrieved 

from http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=135 

  : نکته

 نگارشبه صورت کامل  نویسندهحرف اول نام یا نام : باشدتواند به دو صورت مینام نویسندگان آثار نگارش - 

 .شود

 .ثبت شود) ایتالیک( کجعنوان کتاب به صورت  - 

ا نسخه الکترونیکی یک کتاب چاپی، شماره شناساگر دیجیتالی ی در صورت استفاده از کتاب الکترونیکی - 

 .انگلیسی 4- 2کتاب یا آدرس سایت در آخر استناد ذکر شود، مانند مثال 

 .شودنمی آوردهدر فهرست منابع و مآخذ نوبت چاپ اثر ، هادر برخی رشته - 

نقل قول مستقیم، نام خانوادگی  در. نقل قول مستقیم وغیرمستقیم: نوع است دواستناد درون متنی  - 

آوریم، به این ترتیب با ذکر شماره  نویسنده، تاریخ و شماره صفحه را درون پرانتز و در انتهاي نقل قول می

که مطلب در صورتی .مدهیمیآن را داخل گیومه قرار  کنیم و بودن نقل قول را مشخص میصفحه، مستقیم

 .ر جدید آغاز کنیدشده طوالنی باشد، آن را از یک سطنقل

 .شوددر نقل قول غیر مستقیم، تنها به نام خانوادگی نویسنده و سال نشر اثر اشاره می - 

در . همان زبان انگلیسی ذکر شود در صورت ارجاع درون متنی به منابع زبان انگلیسی، ترجیح است ارجاع به - 

  .کر شودصورت ذکر ارجاع به زبان فارسی، معادل انگلیسی ارجاع، در پانویس ذ

  :مثال

- (Stigter & Das, 1981, p. 90) OR (Stigter & Das, 1981: 90) 

  .)41 :1383حري و شاهبداغی، (        یا        )41. ، ص1383حري و شاهبداغی، ( - 

  ).20 .، ص1985دراکر، ( »شود نوآوري به صورت ابزار ویژه کارآفرینان استفاده می« - 

- In terpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the "therapists in dropout 

cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without 

adequately responding to the adolescent's needs or concerns"(p. 541), contributing to an 

overall climate of negativity. 

 

-Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby"medical 

needs a remet by those in the medical disciplines; non medical needs may be addressed by 

anyone on the team" (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112). 

 

- Others have contradicted this view: 
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Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.Consider large-

scale social gatherings in which hund reds or thousands of people gather in alocation to 

performaritual or celebrate an event. In these instances, participants are able to see the visible 

manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct, intimate 

connections with those around them is limited by the sheer magnitude ofthe assembly. 

(Purcell, 1997, pp. 111-112). 

-De Waal (1996) overstated the case when he asserted that "we seem to be reaching from the 

hands of philosophers" (p. 218). 

- She said,"students often had difficulty using APA style", (Jones, 1998, p. 19). 

  بیش از یک نویسندهاستناد به کتابی با 

  الگوي کلی

  کتابی با دو نویسنده

  )شماره صفحه: ، سال نشرنام خانوادگی نویسنده دوم و اول نام خانوادگی نویسنده(  در متن

نام کامل یا نام خانوادگی نویسنده دوم،  و نامحرف اول نام کامل یا ، اول نام خانوادگی نویسنده  در فهرست منابع

  .نام ناشر: محل نشر. نوبت چاپ ،عنوان کتاب). سال نشر. (حرف اول نام

  ترو بیش نویسنده 3کتابی با 

  )شماره صفحه: ، سال نشراول و همکاران نام خانوادگی نویسنده(  در متن

  .)شوددر فهرست منابع، نام همه نویسندگان ذکر می(  در فهرست منابع

حرف نام کامل یا ، نام خانوادگی نویسنده دوم، نامحرف اول نام کامل یا ، اول نام خانوادگی نویسنده

نام ، و نام خانوادگی آخرین نویسنده، نامحرف اول نام کامل یا ، نام خانوادگی نویسنده سوم، ناماول 

  .نام ناشر: محل نشر. نوبت چاپ ،عنوان کتاب). سال نشر. (حرف اول نامکامل یا 

  مثال فارسی

  )76: 1380حسینی و جعفري، (      یا    )1380جعفري،  و حسینی(  در متن

  ترو بیش نویسنده3با 

  )115: 1380حري و همکاران، (          یا      )1380، همکارانحري و (

  )69: 1380حسینی و همکاران، (         یا    )1380ان، همکارحسینی و (

  یا             .قو: تهران. شناسی نشرجامعه). 1380(. جعفري، ح و .حسینی، ع  در فهرست منابع

  .قو: تهران. چاپ سوم ،شناسی نشرجامعه). 1380(حسینی، علیرضا و جعفري، حمید 

  مثال انگلیسی

(Leiter & Maslach, 1998) 
(Kernis et al., 1990) 
(McDuffie et al., 2002) 

In-Text 

Strunk, W. Jr., & White, E.B. (1979). The elements of syle, 3rd. ed. New York: 
Macmillan. 
Moritsugu, J., Wong, F. Y., & Duffy, K. G. (2010). Community psychology, 4th 
ed. Boston, MA: Allyn. 

Reference 
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   :به این نکات توجه کنید

 در منبـع مـورد اسـتناد   ، که نام نویسنده اثر مشـخص نباشـد و   براي آثاري بدون ذکر نام نویسنده ،

را  "نـا بـی "یـا   "Anonymous"به عنوان نویسنده بـه کـار رفتـه، کلمـه      "بی نا"یا  "Anonymous"واژه

  .استفاده کرده و تاریخ را ذکر کنید

  on climate change (Anonymous, 2008)-                                                                            :مثال

 

 اید، به همه آنها استناد کنید؛ آنهـا را بـه   ئه شده، از چند منبع مختلف استفاده کردهاگر براي یک مطلب ارا

 .از هم جدا کنید نقطه ویرگولاند مرتب کرده و با  همان ترتیبی که در فهرست مآخذ، فهرست شده

 :مثال

   (Berndt, 2002; Harlow, 1983)-)                                              1366؛ عظیمی، 1365تقوي، (-

 را بـه   تـاریخ انتشـار آنهـا   ، اید چنانچه از چند اثر از نویسنده واحدي در ارجاعات استفاده کرده

از هـم جـدا    "،"هـا را بـا عالمـت     تاریخ. بعد از نام نویسنده ذکر کنید) از قدیم به جدید(ترتیب صعودي 

، در فارسـی،  .a, b, c, etcهستند، باید از پسـوند   تاریخ مشابهدر مواردي که دو یا چند اثر داراي . کنید

بایست در فهرست مآخـذ هـم ذکـر     توجه داشته باشید که در این صورت می. استفاده کنید... الف، ب، ج و 

  .شوند
  

  :مثال

  :استناد درون متنی

-Recent studies have found a possible genetic cause of alcoholism (Pauling, 2004, 2005a, 

2005b). 

-Pauling (2004, 2005a, 2005b) has conducted studies that have discovered a possiblegenetic 

cause of alcoholism 

  :استناد در پایان متن

Pauling. (2004). In the presence of the sun: Stories and poems, 1961–1991. Albuquerque, 

NM: University of New Mexico. 

Pauling. (2005a). Ethical issues in behavioral research: Basic and applied perspectives. 

Malden, MA: Blackwell. 

Pauling. (2005b). The standard edition of the complete psychological works of Sigmund 

Freud. Retrieved from http://books.google.com/books. 
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        چنانچه نقل قول شامل دو یا تعداد بیشتري متن از نویسـندگان مختلـف اسـت، لیسـت نویسـندگان را بـه

ها از قدیم به نیا به ترتیب صعودي سال انتشار آ[ ذکر کرده تاریخنام نویسندگان به همراه الفباییترتیب 

  .کنیم از هم جدا می ؛و آنها را بانقطه ویرگول  ]جدید ذکر کرده

 :مثال

   -Recent studies found a possible genetic cause of alcoholism (Alford, 1995; Pauling, 2004, 

2005; Sirkis, 2003)  

  نویسنده استفاده کنید نام و  نام خانوادگیبراي نویسندگانی با نام خانوادگی یکسان، از.  

 :مثال

   -Researches by Edmund Smith (1989) revealed that… یا              -(Edmund Smith, 1989) 

گـر، نویسـنده    مصاحبه(، به پدیدآورنده اثر ها و ارتباطات چاپ نشده ها، ایمیلها، نامهها، یادداشتبراي گزارش

ــل   ــتنده ایمیـ ــه، فرسـ ــراي    ) نامـ ــده، بـ ــام پدیدآورنـ ــد از نـ ــد و بعـ ــتناد کنیـ ــارت    اسـ ــین از عبـ ــار التـ آثـ

"personalcommunication"  استفاده کنیـد و  » ارتباط شخصی«یا » مکاتبه شخصی«و براي آثار فارسی از عبارت

  .تاریخ را همانگونه که در منبع آمده، ذکر کنید

 شود نمیاین منابع در فهرست مآخذ آورده  :نکته. 

 :مثال

  -One of Atkinson colleagues, who has studied the effect of media on children eating habits 

has contend that advertises for snack food will need to design ads responsibility for their 

younger viewers (F. Johnson, personal communication, October 20, 2004).   

 باید از عالمت اختصاري اگر تاریخ مشخص نباشد ،"n.d."  به جايno date )و براي متـون  ) بدون تاریخ

  :استفاده کرد؛ مثال» تا بی«فارسی از عبارت 

  - The body basal metabolic rate, or BRM is a measure of its arrest energy requirement 

(magus, n.d.). 

  :کنیدبه این نکات توجه 

  3"یا » چاپ سوم«و نوبت چاپ مانند ) در صورت نیاز(نوبت ویرایشrd ed."  جلد «و شماره جلد مانند

 .استفاده کنید ،ویرگول پس از عنوان از . را پس از عنوان ذکر کنید "vol. 2"یا » دوم

  :مثال

  .نشر نو: تهران. 2تاریخ زبان فارسی، ویرایش ). 1365. (خانلري، پ

  .چاپار: تهران. مدیریت ارتباطات علمی، چاپ دوم). 1391( .خسروجردي، م

  .نشر نو: تهران. تاریخ زبان فارسی، ج دوم). 1365. (خانلري، پ
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 که نام ویراستار در روي جلد یا صفحه عنوان در صورتی(هایی که هم مؤلف دارد و هم ویراستار براي کتاب

 .بیاورید .Edویراستار را بعد از عنوان کتاب همراه با ، نام نویسنده را نوشته و نام )کتاب ذکر شده باشد

  : مثال

Plath, S. (2006). The unabridged  journals, K.V. Kukil, Ed. New York: Anchor. 

 اگر مکان نشر بیش از یک مورد باشد، فقط نام اولین مکان ذکر شود. 

 ذکر کنید اگربیش از یک تاریخ انتشار وجود داشته باشد، آخرین تاریخ را. 
  

هایی با نویسندگان مختلف که معموالً هاي داراي فصلکتابو آثار مرجع، مجموعه مقاالتاستناد به 

از ) ايمقاله(و استناد به فصلی از کتاب یا یک مدخل  داراي گردآورنده، ویراستار و مانند آن هستند

  :کتاب مرجع

  هافصل/مجموعه مقاالتآثار مرجع یا 

  )شماره صفحه: نشر سال ،ویراستار خانوادگی نام(       یا    )نشر سال ،ویراستار خانوادگی نام(  در متن

  .نام ناشر: محل نشر. عنوان کتاب). سال نشر. (، نامویراستارنام خانوادگی   در فهرست منابع

  مثال 

  )42: 1378فتاحی، (  در متن

(Vanden Bos, 2007) 
مجموعه مقاالت کاربرد و : کاربرد و توسعه: ايهاي رایانهفهرست. )1378. ()گردآورنده( .، رفتاحی  در فهرست منابع

دانشگاه فردوسی؛ : مشهد.1378آبان  28و  27هاي ایران، اي در کتابخانههاي رایانهتوسعه فهرست

  . رسانی و خدمات علمی وزارت جهاد سازندگیمرکز اطالع: تهران

Vanden Bos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, 
DC:American Psychological Association . 

  

 

  مدخلی از کتاب مرجع، فصلی از کتاب/مقاله

  یا           )نشر سال ،فصل/نویسنده مقاله خانوادگی نام(  در متن

  )شماره صفحه: نشر سال ،فصل/نویسنده مقاله خانوادگی نام(

در نام و نام خانوادگی . فصل/ عنوان مقاله). سال نشر. (، نامفصل/مقاله نام خانوادگی نویسنده  منابع در فهرست

  .نام ناشر: محل نشر. )نوبت ویرایش، شماره جلد، شماره صفحات(عنوان کتاب، )ویراستار(ویراستار 

  مثال فارسی

  )1390جمالی،(  در متن

جمهوري  علمدر ،)ویراستار( حسینی محمدصادق در .ایران علم تولید). 1390. (جمالی،حمیدرضا  در فهرست منابع

  .جیحون :تهران). 48- 25. ، ص4جلد ( ایران اسالمی
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- 187 .ص، 8ویرایش ( خدمات فنی، )ویراستار(در پوري سلطانی . آراییبرگه). 1378. (وزیري، ف

  .کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران: تهران). 211

  مثال انگلیسی

(Barber, 2009) In-Text 
1- Barber, C. (2009). Gender identity. In E. M. Anderman & L. H. 

Anderman (Eds.), Psychology of classroom learning: An encyclopedia 
(Vols. 1–2, pp. 428–430). Detroit, MI: Gale–Cengage. 

2- Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-
being. In M.Eid & R. J. Larsen (Eds.). The science of subjective well-
being (pp. 17-43).New York, NY: Guilford Press. 

3- Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job 
analysis. In L.Outhwaite (Series Ed.), Personnel Research Series: Vol. 1. 
Job analysis andthe curriculum (pp. 1 40-1 46). doi: 10.1037/10762-000 

4- Katz, I., Gabayan, K., & Ag hajan, H. (2007). Amulti-touch surfaceusing 
multiple cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. 
Scheunders (Eds.), Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. 
Advanced Concepts for Intelligent Vision Systems (pp. 97-108). doi: 
10.1007/978-3-540-74607-2-9 

5- Liu, S. (2005, May). Defending against business crises with the help of 
intelligent agent based early warning solutions. Paper presented at the 
Seventh International Conference on Enterprise Information Systems, 
Miami, FL. Abstract retrieved from 
http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm. 

Reference 

  

  

  

  استناد به کتاب ترجمه

 الگوي .آیدمی عنوان از بعد بالفاصله مترجم ًنام معموال اند،شده ترجمه که آثاري یا هاکتاب به استناد براي

  :است زیر شرح کلی به

  الگوي کلی

  )شماره صفحه: نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

نام و نام ...  ترجمه. عنوان کتاب). اثر اصلی سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام  در فهرست منابع

  .نام ناشر: محل نشر. ...  خانوادگی مترجم

  مثال فارسی

  )1990کوهن، (  در متن

  .اندایش :تهران .غالمی حسین ترجمه .علم شناسیجامعه ).1990. (تامس کوهن،  در فهرست منابع
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  نامهپایاناستناد به 

  الگوي کلی

  )، سال نشردانشجو/پژوهشگرنام خانوادگی (  در متن

  :هاي اطالعاتیشده و موجود در پایگاههاي ثبتنامهایانپ: الف  در فهرست منابع

 دانشگاه،نام  ).نامهمقطع پایان( نامهپایان عنوان). نشر سال. (نام دانشجو،/پژوهشگر خانوادگی نام

  ).نامهشماره دسترسی پایان(شده از نام پایگاه بازیابی .دانشکده

  :)موجود در مؤسسه یا دانشگاه(هاي اطالعاتی پایگاههاي منتشرنشده درنامهپایان: ب

). ...مقطع ...منتشرنشده  نامهپایان( نامهپایان عنوان). نشر سال. (نام دانشجو،/پژوهشگر خانوادگی نام

...نام و نام خانوادگی استاد راهنما ... به راهنمایی [
*

  .دانشکده نام دانشگاه،. ]

  مثال فارسی

  )1387خسروجردي،(  در متن

 جوییاطالع رفتار در شناختیمعرفت باورهاي و شخصیت نقش. )1387. (م خسروجردي،  در فهرست منابع

 تهران، دانشگاه ).ارشد کارشناسی منتشرنشده نامهپایان( تهران دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجویان

  .تربیتی علوم و روانشناسی دانشکده

  مثال انگلیسی

(Hall, 2007) In-Text 
1- Hall, E. M. (2007). Posttraumatic stress symptoms in parents of children 

with injuries. (Unpublished doctoral dissertation). Boston University, 
Boston, MA. 

2- McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative 
discussinggrowing up with an alcoholic mother (Master's thesis). Available 
from ProQuest D issertations and Theses data base. (UMI No. 1434728) 

3- Adams, R. J. (1973). Building a foundation for evaluation of instruction in 
higher education and continuing education (Doctoral dissertation). 
Retrieved from http://www.ohiolink.edu/etd/ 

4- Bruckman, A. (1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and 
learningina networked virtual world for kids (Doctoral dissertation, 
Massachusetts Institute of Technology). Retrieved from http://www-
static.cc.gatech.edu/-asb/thesis/ 

5- Carlbom, P. (2000). Carbody and passengers in rail vehicle dynamics 
(Doctoral thesis, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). 
Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-3029 

Reference 

  

توانید نام و نام می، یا مؤسسه منتشر نشده موجود در دانشگاه فارسیاي هنامهپایانبراي استناد به * 

  .نامه ذکر کنیدخانوادگی استاد راهنما را پس از عنوان پایان
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  نشریه علمیمقاله استناد به 

  الگوي کلی

  )]*شماره صفحه[:نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  یا  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

در فهرست 

  منابع

مجله، عنوان  .عنوان مقاله ).سال نشر. (نام حرف اولنام کامل یا نام خانوادگی نویسنده،  نشریه چاپی

  .صفحه پایان مقاله- ، صفحه آغاز مقاله)شماره(دوره 

مقاله  داراي 

DOI  

مجله، عنوان . عنوان مقاله). سال نشر. (حرف اول نامنام کامل یا نام خانوادگی نویسنده، 

 .: ......................آي. اٌ. دي .صفحه پایان مقاله- ، صفحه آغاز مقالهدوره

مقاله برگرفته 

  از اینترنت

عنوان مجله، . عنوان مقاله). سال نشر. (حرف اول نامنام کامل یا نام خانوادگی نویسنده، 

 ........آدرس اینترنتی....شده از بازیابی .صفحه پایان مقاله- ، صفحه آغاز مقاله)شماره(دوره 

  مثال فارسی

  )1382رضائیان، (  در متن

حوزه و دانشگاه، . هاي اسالمهاي علم مدیریت با آموزهبررسی تطبیقی نظریه). 1382. (رضائیان، ع  در فهرست منابع

9 )37( ،8 -35.  

حوزه و دانشگاه، . هاي اسالمهاي علم مدیریت با آموزهبررسی تطبیقی نظریه). 1382(لی رضائیان، ع

9 )37( ،8 -35.  

  مثال انگلیسی

(Herbst-Damm et al., 2005) In-Text 
1- Wainer, H. ( 1 997). Volunteer support, marital status, andthe survival 

times of terminally illpatients. Health Psychology, 24, 225-229.doi: 
10.1037/027S-6133.24.2.225 

2- Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. 
C.,Asgaard, G., ... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on 
EEG activationand attention last for more than 31 days and are more 
severe with stress,dependence, DRD2 A1allele, and depressive traits. 
Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267. doi: 
10.1OSO/14622200410001676305. 

3- Sillick, T. J., & Sch utte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-
esteem mediatebetween perceived early parental love and adult 
happiness. E-Journal ofApplied Psychology, 2 (2), 38-48. Retrieved from 
http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 

4- Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexica 
nimmigrationin the United States and its implications for local law 
enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8 (1), 73-82. 

Reference 

  

بیان شود الزامی است، اما در صورت ذکر شماره صفحات در مواردي که نقل مستقیم استفاده می* 

  .استاختیاري  در ارجاع درون متنی، شماره صفحاتمنبع، ذکر برداشت کلی از 
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  روزنامه مقالهاستناد به 

  الگوي کلی

  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

عنوان روزنامه، صفحه . عنوان مقاله). سال نشر، ماه روز. (نام خانوادگی نویسنده، حرف اول نام  در فهرست منابع

  .روزنامه مانند ستون راست، ستون چپصفحه پایان مقاله در -آغاز مقاله

  مثال فارسی

  )1387محمدي، (  در متن

  . 7. ، صخراسان. سینماي کودك همچنان مهجور). 23، خرداد1387. (امحمدي،   در فهرست منابع

  .7. ، صخراسان. سینماي کودك همچنان مهجور). 23، خرداد1387( احمدمحمدي، 

  مثال انگلیسی

(Schwartz, 1993) In-Text 
Schwartz, J. (1993, September 30). Obesity affects economic, social status. The 
Washington Post, pp. A 1 , A4. 
Brody, J. E. (2007, December 11). Mental reserves keep brain agile. The New 
York Times. Retrieved from http://www.nytimes.com 

Reference 

  

  )نامه، ماهنامه، هفتهفاصله انتشار کمتر از یک ماه(مقاله مجله عمومی استناد به 

  الگوي کلی

  )نام خانوادگی نویسنده، سال نشر(  در متن

 دوره ،نامههفته یا ماهنامه عنوان .مقاله عنوان). سال نشر. (نام خانوادگی نویسنده، نام  در فهرست منابع

  .مقاله پایان صفحه-آغازمقاله صفحه ،)وجود درصورت( )شماره(

  مثال فارسی

  )1387نیکخو، (  در متن

  )1387، »ايهاي رایانهاي به نام بازيپدیده«(

  . 40- 39 .ص ،306روزهاي زندگی، . ریزي درسیروش برنامه). ،  خرداد1387. (نیکخو، ر  در فهرست منابع

  . 47- 46 .ص ،371مجله خانواده، ). ، خرداد1387. (ايهاي رایانهاي به نام بازيپدیده

  مثال انگلیسی

(Chamberlin et al., 2008) 
(Clay, 2008) 

In-Text 

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., &Price, M. (2008, May). 
Enhancing worker well-being: Occupational health psychologists convene to 
share theirresearch on work, stress, and health. Monitor on Psychology, 39 (5), 
P. 26-29. 
Clay, R. (2008, June). Sciencevs. ideology: Psychologists fight back about the 
misuse of research. Monitor on Psychology, 39 (6). Retrieved from 
http://www.apa.org/monitor/ 

Reference 

  


	مثال: 
	- (Stigter & Das, 1981, p. 90) OR (Stigter & Das, 1981: 90) 
	- In terpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the "therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental negativity about the adolescent without adequately responding to the adolescent's needs or concerns"(p. 541), contributing to an overall climate of negativity. 
	-Confusing this issue is the overlapping nature of roles in palliative care, whereby"medical needs a remet by those in the medical disciplines; non medical needs may be addressed by anyone on the team" (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112). 
	- Others have contradicted this view: 
	Co-presence does not ensure intimate interaction among all group members.Consider large-scale social gatherings in which hund reds or thousands of people gather in alocation to performaritual or celebrate an event. In these instances, participants are able to see the visible manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability to make direct, intimate connections with those around them is limited by the sheer magnitude ofthe assembly. (Purcell, 1997, pp. 111-112). 
	-De Waal (1996) overstated the case when he asserted that "we seem to be reaching from the hands of philosophers" (p. 218). 
	- She said,"students often had difficulty using APA style", (Jones, 1998, p. 19). 
	استناد به کتابی با بیش از یک نویسنده 



