
  

 APA سبک رفرنس نویسی نسخه هفتم

 

 

 . جزوه ارائه شده است ن ی(، در اAPA) 1کا یآمر ی انجمن روانشناسرفرنس نویسی سبک  •

 دارد.   ازی به استناد در متن ن یپاورق ا ی ادداشتینوشتن  ی جابه APAقالب استناد  •

  «منابع»موجود در بخش    ستیانتشار است تا خواننده را به ل  خیو تار   سندهیمعموالً شامل نام نو  یمتن درون  یاستنادها •

 کند.  تیمقاله قرار دارد، هدا ی که در انتها

 ارائه شده است.  «منابع»  ستی در متن در ل ذکرشدهاطالعات کامل در مورد هر منبع  •

 

 

 استناد در مقاله )استناد در متن( 
 

 باشد، فقط سال انتشار در پرانتز باشد. رفرنساز   ی بخش سندهی اگر نام نو ،مقاله ک ی در متن  -

 مثال: 

 زبان آموزان است.  یآسان برا یقالب استناد کی  APA فرمت، Smith (1998)بر طبق نظر 

 (. Smith, 1998) باشد یمزبان آموزان  یآسان برا  قول نقلقالب  کی APA فرمت

 

 . دیاطالعات را در پرانتز قرار ده ن یسند، ا کیاز  یفصل خاص  ا یدر صورت استناد به صفحه  -

 

 مثال: 

 (. Smith, 1998, p. 203باشد )میزبان آموزان  یآسان برا  قول نقلقالب  کی APA فرمت

 

 : شودمیذکر  و به شکل زیر  حروف الفبا    بیکامل به ترت  یهاقولنقل،  «منابع»به نام    یمقاله، در بخش یدر انتها

 
Smith, P. (1998). Learning to cite using APA Style. Journal of College Writing, 6, 60513. 

 

 

 خالصه ذکر شده است. صورتبه 1ها در جدول نحوه استناد به انواع مختلف مقاالت بر اساس تعداد نویسنده آن -
 

 

 

 
1 American Psychological Association 



 ها نانواع مختلف مقاالت بر اساس تعداد نویسنده آ استناد به  نحوه .1جدول  

 ستناد فارسی ا استناد روایی استناد در پرانتز نوع نویسنده 

 ( 1382حمدی، )م Gonzalez (2019) (Gonzalez, 2019) یک نویسنده 

 ,Gonzalez & Jones) دو نویسنده 

2019) 
Gonzalez and Jones 

(2019) 

  و سالمی،  حمدی)م

1382) 

 Gonzalez et. al. (2019) (Gonzalez et al., 2019) نویسنده و بیشتر سه 
  و همکاران، حمدی)م

1382) 

  نویسندگان گروهی با اختصار 

 اولین استناد 
(American Psychological 

Association [APA], 

2020) 

American Psychological 
Association (APA, 2020) 

 - 

 

 استنادات بعدی 
 

(APA, 2020) 
 

APA (2020) 
 

  بدون نویسندگان گروهی 

 اختصار 
(University of California, 

2020) 
University of California 

(2020) 
 - 

 دون نویسنده ب
(“New drug,” 1993) 

از نسخه کوتاه شده عنوان  

 .دی استفاده کن
  - 

 

 ها در متن بدون شماره صفحه: قولنقل 

را با شماره پاراگراف    ی عنوان بخش  ا ی  (para)  ، پاراگرافدیسند را که شماره صفحه ندارد ذکر کرد  کی از    ی اگر بخش خاص 

 . دیاضافه کن

 :دیعنوان بخش با شماره پاراگراف استفاده کن  ایاز شماره پاراگراف 
(Myers, 2000, para. 5) 

(Beutler, 2000, Conclusion section, para.1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مقاله یمرجع در انتها ستیل جادیا
 

منابع و هم در داخل   نیباشند، هم ب( double space)فاصله دوگانه   ی دارا د یشما با ست یهمه مراجع در ل  :نکته

 خط باشد.  کیاز   ش یمنابع با ب یبرا نچای1.27 ( برابر باhanging indent)  یتورفتگ  کی  یو دارا منابع
 

 

 های الکترونیک کتاب و کتاب
 

 های غیرالکترونیکیکتاب

 با یک نویسنده:  -

 
 با دو نویسنده یا بیشتر -

DiFonzo, N., & Bordia, P. (2007). Rumor psychology: Social and organizational approaches. American 
Psychological Association . 

 یک انجمن با نویسندگان گروهی یا  -
American Sociological Association. (1975). Approaches to the study of social structure. Free Press. 
 

 بدون نویسنده  -
The universal declaration of human rights. (1974). U.S. Catholic Conference, Division of Latin America. 

 

 کتاب ویرایش شده  -
Rhodewalt, F. (Ed.). (2008). Personality and social behavior. Psychology Press. 

 

 (eBooksهای الکترونیکی )کتاب

 doiبا شناسه دیجیتال  -

Gillam, T. (2018). Creativity, wellbeing and mental health practice. Wiley Blackwell. 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-74884-9 

 شود( )شبیه کتاب چاپی رفرنس داده می doiبدون شناسه  -
Lauwers, J., Opsomer, J. & Schwall, H. (Eds.). (2018). Psychology and the classics: a dialogue of 

disciplines. De Gruyter. 

 

 تی ساوبیک  کتاب موجود در -
Sanger, M. (2000). Woman and the new race. Bartleby.com. http://www.bartleby.com/1013/ (Original 

work published 1920). 

 



 های یک کتاب فصل  -
Levi-Strauss, C. (1971). Totem and caste. In F. E. Katz (Ed.), Contemporary sociological theory (pp. 82-

89). Random House. 

 

 

 المعارف، فرهنگ لغت، کتاب راهنما(: ه  )دائر نیکتاب مرجع آنال از فصلیک  ایمقاله 

 doiآنالین و با  -
Watkins, M. (2013). Mind-body problem. In H. Pashler (Ed.), Encyclopedia of the mind. SAGE. 

http://dx.doi.org/10.4135/9781452257044.n191 

 doiآنالین و بدون  -

Shevell, S. K. (2000). Color vision. In A. E. Kasdin (Ed.), Encyclopedia of psychology (Vol.2, pp.182-186). 

Oxford University Press. 

 های فارسی کتاب
 

 :با یک نویسنده کتاب -

 .نشر ارسباران. ها، مفاهیم و کاربردهااجتماعی: نظریه ی شناسروان(. 1375) کریمی، یوسف

 کتاب با دو نویسنده: -

 انتشارات آگه.  در علوم رفتاری. قیهای تحقروش(. 1376) بازرگان، عباس  و سرمد، زهره

 

 نویسنده:  سهکتاب با   -

های  دفتر پژوهشانتشارات    (. اصول اخالقی کار با حیوانات آزمایشگاهی.1392)  و حجازی، الهه  حسین،  عباسی؛  ا، زهرکریمی

 .فرهنگی

 

 سندهیاز شش نو شیمنبع با ب -

 .شودیم  »و همکاران« اضافهعبارت  سندهینو نیدارند بعد از ششم سندهیاز شش نو ش یب که  منابعی

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 



 مقاالت 
 

 

 
 

 :doiمقاله بدون  -
Scroggins, W. A., Thomas, S. L., & Morris, J. A. (2008). Psychological testing in personnel selection, Part 

II: The refinement of methods and standards in employee selection. Public Personnel 

Management, 37(2), 185-199. 

 

 نویسنده(  20مقاالت با دو نویسنده یا بیشتر )تا  -
Klimonske, R., & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting 

Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. doi:10.1037/1061-4087.45.2.10. 

 

  سپس   و(  …)   جاخالی   ک ی ، سپس  دی کن  ستی اول را ل  سنده ینو  19است،    شتر یب  ا ی  سندهینو  21  یدارا  ی امقالهاگر  توجه:  

 . دیرا وارد کن آخر سنده یحروف اول نو ن یاول و خانوادگی نام
 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., Johnson, A., Ito, H., 

Ramirez, J., Jones, H., Anderson, P., Winkle, S., Short, A., Bergen, W., Wentworth, J., Ramos, P., 

Woo, L., Martin, B., Josephs, M., … Brown, Z. (2005). Study of the brain. Psychology Journal 

32(1), 1-15. doi:10.1037/1061-4087.45.1.11 

 

 مقاالت فارسی  -

با رتبه تولد در دانش آموزان    یو قبول بررسی میزان مردودی  (.  1372م )اسدالهی، قربانعلی؛ یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرا

 . 32-26ص ،  2 و  1شماره  ، 2، دوره یشناختروان یهاپژوهش .شهر اصفهانمقطع ابتدایی 

 

  تر شیپرفرنس دهی به کتاب است که  مطابق با    مقاله دقیقاً  رفرنس دهی بهنحوه ذکر تعداد اسامی نویسندگان در    نکته:

 گفته شد. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 مقاالت روزنامه
 

 آنالین:

 .(دیداده را وارد نکن گاهینام پا ای ی نترنتیا ی : نشاندیداده )توجه داشته باش  گاهیپا کیاز 
 

 
 

 :سندهی، بدون نوت یساوب کیاز 
It’s subpoena time. (2007, June 8). New York Times. 

https://www.nytimes.com/2007/06/08/opinion/08fri1.html 

 یپنسخه چا
Jones, S. (1997, October 19). Hit-and-run suspect commits suicide. New York Times, p. 17. 

 

 

 

 تیسا وب
 

 
 

 :سندهینو عنوانبه نام سازمان 
National Institutes of Mental Health. (2015, May). Anxiety disorders. 

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.s 

 

 .دیکن   ستیل  تیساوبنام  عنوانبهکه آن را   ستی ن یازیاست، ن ی کی  تیساوبو نام  سنده ینو یوقت  توجه:

 

 : بدون تاریخ ،بدون نویسنده
What is psychology? (n.d). BestPsychologyDegrees.com. https://www.bestpsychologydegrees.com/what-

ispsychology/ 
 

https://www.nytimes.com/2007/06/08/opinion/08fri1.html


 هانکته

 شده باشد.  یدر طول زمان طراح رییتغ یکه اطالعات صفحه برا د یرا وارد کن ی اب یباز خ یتار یدر صورت  فقط * 

. اگر  دیکن   جاد یهر صفحه وب ا  ی مرجع جداگانه برا  کی   دی ، بادیکنیم ذکر    ت یساوب  کیصفحه وب را از    ن یچند  اگر *  

. آن را در منابع خود  دی داخل پرانتز ذکر کن  URL، فقط آن را در متن با  دی کامل ذکر کن  طوربهرا    تیساوب  دیخواهیم

 . دیوارد نکن 
 

 تارنمای ذیل دریافت دارید:  را از APAآخرین نسخه  دیتوانی ماندنوت،  افزارنرمدر صورت استفاده از  -

https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association-7th-edition / 
 

 
 

https://endnote.com/style_download/apa-7th-american-psychological-association-7th-edition/
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