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 بسمه تعالی 

 
خواهید یک کار تحقیقاتی انجام دهید، باید آن را به گروهی )مخاطب(  در واقع وقتی طرحی در ذهن دارید یا می 

شده، پروپوزال   پیشنهاد بدهید تا در صورت تایید شدن، شروع به انجام کار خود نمایید. به این طرح اولیه پیشنهاد 

می  یک  .شودگفته  قالب  در  که  می  پروپوزال تحقیقاتی  پیشنهادی  نوشته  و  درخواستی  جنبۀ  دارای  اغلب  شوند 

هستند. غالبا یک تحقیق پیشنهادی برای مجاب کردن سایر افراد است تا از این طریق ارزش، قابلیت و نیز برنامۀ  

 .کاری در تحقیقات فرد به تصویب برسد 

 

   :دهی ارجاع شیوه 

 APA  (American Psychologicalآموزش عالی آفاق ارومیه از روش مرسوم منبع نویسی به نام    موسسه در  

Association)  برای    . مثال هایی از شیوه ارجاع دهی به این روش در ادامه آورده شده است.استفاده می گردد

روش   به  دهی  ارجاع  انواع  از  کاملی  فهرست  آوردن  وبگاه    APAبدست  به  توانید  می 

http://guides.is.uwa.edu.au/apa   .شیوه ارجاع دهی در کل متن باید به صورت یکدست انجام    مراجعه کنید

 شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://guides.is.uwa.edu.au/apa
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 نمونه ها   منبع

 کتاب با یک نویسنده 

 پایان متنی
  کتاب:  تهران.  ایران  در   تبلیغات  ۀ رهاشد  ظرفیت  :محیطی  تبلیغات  .(1391)  .هدیم   محمدیان،

 . نشر  مهربان

 درون متنی 
 ( در انتهای جمله 1391  محمدیان،)

 در ابتدا یا وسط جمله(  1391)  محمدیان

 کتاب با دو نویسنده 

 پایان متنی
 در  تبلیغات ۀ رهاشد ظرفیت :محیطی تبلیغات .(1391) واد.ج پورحسینی، و .هدیم محمدیان،

 . نشر   مهربان  کتاب:  تهران.  ایران

 درون متنی 
 جمله  انتهای  ( در1391  پورحسینی،  و  محمدیان)

 در ابتدا یا وسط جمله   (1391)  پورحسینی  و  محمدیان

و  کتاب با سه نویسنده

 بیشتر

 پایان متنی
  ظرفیت   :محیطی  تبلیغات  .(1391)  .احمدپارسیان،  و    واد.ج  پورحسینی،  هدی.،م  محمدیان،

 . نشر  مهربان  کتاب:  تهران.  ایران  در  تبلیغات  ۀ رهاشد

 درون متنی 
 جمله   انتهای  ( در1391  همکاران،  و  محمدیان)

 در ابتدا یا وسط جمله   (1391)  همکاران  و  محمدیان

کتاب با مترجم، یا 

 گردآورنده 

 . نور  آوای:  تهران  (1393)    .عیدکالنتر کوشه، س  ترجمه.  وجودی  درمانهای  .(2002).  ارکو م  کوپر، پایان متنی

 درون متنی 
 در انتهای جمله   (1393کوشه،    کالنتر  کوپر؛)

 ( در ابتدا یا وسط جمله 1393)کوشه،    کالنتر  کوپر؛

کتابی با پدیدآورنده  

 سازمانی 

 پایان متنی
  روانشناسی   دانشکده  . پژوهشی  معاونت  :پژوهش  هفته  مجموعه مقاله های  .(1399)  آفاق  دانشگاه

 . آفاق  دانشگاه  :ارومیه.  تربیتی  علوم  و

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله1399)دانشگاه آفاق،  

 در ابتدا یا وسط جمله  (1399ه آفاق )دانشگا

 فصلی از یک کتاب 

 پایان متنی

کنسرسیوم    اطالعاتی  محیط  و  زبان های راه گزین  .(1391)  .حمدم  یعقوب نژاد،  و  .میهس  طاهری،

  فضای مجازی،   در  ملی  محتوای  در.  ایرانی  الگوی  یک  طراحی  برچالش های  تحلیلی:  محتوایی  های

 . تهران  دانشگاه  :تهران  219-236) .(  عاملی، س.ع.  کوشش  به

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله. 1391)طاهری و یعقوب نژاد،  

 در ابتدا یا وسط جمله   (1391طاهری و یعقوب نژاد )

 کتاب های برخط 

 پایان متنی
.  . حسنم  پارسامنش،  و  .لیع  افشاری، :  تهران.  استراتژیک  کوتاه مدت مدیریت  دوره  (1393) 

 http://ketabesabz.com/book/از :    1394آذر    11شده    بازیابی.  شمس  تعاونی  شرکت

 درون متنی 
 . در انتهای جمله (1393  پارسامنش،  و  افشاری)

 در ابتدا یا وسط جمله   (1393)  پارسامنش  و  افشاری

 ویرایش کتاب با 

 پایان متنی
:  تهران .(  چهارم  ویرایش)تربیتی    علوم  و  روانشناسی  در  پژوهش   روش  .(1390)  .علی  دالور،

 پنجم.   ویرایش

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله. 1390  دالور،)

 در ابتدا یا وسط جمله  (1390)  دالور

 مقاله با یک نویسنده 

 پایان متنی
  راهبردی   مطالعات  فصل نامه  .مدینه  منشور  در  بین الملل  نظام  سیمای  .(1393)  .ادیش   احمدوند،

 . 175-139(:  2)  15  ،جهانی شدن

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله.1393)احمدوند،  

 در ابتدا یا وسط جمله  (1393وند )احمد
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 نمونه ها   منبع

 مقاله با دو نویسنده 

 پایان متنی
 فصل نامه  .مدینه  منشور  در   بین الملل  نظام  سیمای  .(1393)    .سیماو طایفی،    .ادیش  احمدوند،

 .175-139(:  2)  15  ،جهانی شدن  راهبردی  مطالعات

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله. 1393)احمدوند و طایفی  

 در ابتدا یا وسط جمله  (1393وند و طایفی )احمد

مقاله با سه نویسنده و 

 بیشتر

 پایان متنی
الملل  نظام  سیمای  .(1393)    .لی. و شاهسوند، عسیما.، طایفی،  ادیش  احمدوند،   منشور   در   بین 

 . 175-139(:  2)  15  ،جهانی شدن  راهبردی  مطالعات  فصل نامه  .مدینه

 درون متنی 
 (. در انتهای جمله. 1393)احمدوند و همکاران  

 در ابتدا یا وسط جمله  (1393وند و همکاران )احمد

 مقاله کنفرانس ها 

 پایان متنی

شفیع    الگوی چند محوری  ۀ به شیو  شغلی  ۀ مشاور  مقایسه اثربخشی  .(1392)    لیع  شفیع آبادی،

کرامبولتز   یادگیری  نظریه  با  آبادی های   بر  اجتماعی    ملی   کنگره.  دانشجویان  کارآفرینی  مهارت 

 .تهران  دانشگاه(  325)ص.    کار،  و  کسب  فضایی  بر بهبود  تأکید  با  کارآفرینی

 درون متنی 
 در انتهای جمله.  .(1392)شفیع آبادی،  

 در ابتدا یا وسط جمله  1392شفیع آبادی )

 مقاله مجله های برخط

 )آنالین(

 پایان متنی

ا   رتبه بندی   و  نمایه سازی  و  وب  موتورهای کاوش  .(1390)  .یبهط  ،حسینی  .، وحمدطباطبایی، 

فرادادهای  حاوی  محتوای  اشیای های  در  پذیر  دسترس  عناصر  فصلنامه  .  پویا  اطالعاتی  محیط 

 از   1394  آذر11  شده  بازیابی  .اطالعات  پردازش  و  مدیریت
http://jipm.irandoc.ac.ir/browse.php?a code=A-10-10 

 درون متنی 
 جمله   انتهای  ( در1390،  حسینیو    طباطبایی)

 در ابتدا یا وسط جمله  (1390)  حسینیطباطبایی و  

از منابع آنالین به غیر 

 مقاله، کتاب(

 پایان متنی
 : از  بازیابی شده.  دانشگاه آفاق  وبگاه  (1395) .  .هدیم  سبزعلیان،

http://www......................................... 

 درون متنی 
 ( در انتهای جمله1385)سبز علیان،  

 در ابتدا یا وسط جمله  (1385سبز علیان )

 پایان نامه ها و رساله ها 

 پایان متنی

  بخش  کارکنان  بهرهوری  در بهبود  مشارکت  نقش  تبیین  برای  مدلی   .(1390)  احمد  کاخکی،  حسنی

عالمه    دانشگاه حسابداری، و  مدیریت  دانشکده.( دکترا نامه پایان)  گمرک پیرامون پژوهشی: دولتی

 . تهران  طباطبائی،

 درون متنی 
 ( در انتهای جمله1390   کاخکی،  )حسنی

 در ابتدا یا وسط جمله(  1390)  کاخکی  حسنی

 قران کریم

 . دارالغدیر:  قم  .(1384)    مهدی  قمشه ای،  الهی  ترجمه.  کریم  قرآن پایان متنی

 درون متنی 
 جمله   انتهای  در  (1آیه    نمل،  ۀ سور)

 در ابتدا یا وسط جمله (  1آیه    نمل،  ۀ سور)  کریم  قرآن

 نهج البالغه 

 پایان متنی
پژوهشات    و  نشر  موسسه:  تهران.  ج  محمدمهدی  سید  ترجمه.  نهج البالغه  .(1388. )ح  م.   .ا  رضی،  سید

 .ذکر

 درون متنی 
 . (. در انتهای جمله4( یا )حکمت  22خطبه  نهج البالغه،  )

 در ابتدا یا وسط جمله  (22نهج البالغه )خطبه  
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 نمونه ها   منبع
 :King, M. (2000). Wrestling with the angel: A life of Janet Frame. Auckland پایان متنی کتاب با یک نویسنده 

Viking. 

 جمله یدر انتها – ( King, 2000) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله –( 2000کینگ )

 Dancey, C. P., & Reidy, J. (2004). Statistics without maths for psychology: Using پایان متنی کتاب با دو نویسنده 

SPSS for Windows (3rd ed.). Harlow: Pearson/Prentice Hall. 

 در انتهای جمله  -  (Dancey & Reidy, 2004) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله   -( 2004دانسی و ریدی )

کتاب با بیش از دو  

 نویسنده 
 Krause, K. L., Bochner, S., & Duchesne, S  .(2006). Educational psychology for پایان متنی

learning and teaching (2nd ed.). South Melbourne: Thomson. 

 در انتهای جمله  –  (Krause et al., 2006) درون متنی 
 در ابتدا یا وسط جمله  – ( 2006کروزو همکاران )

کتاب با مترجم، 

 ویراستار یا گرد آورنده
 .Galley. K. E. (Ed.). (2004). Global climate change and wildlife in North America پایان متنی

Bethesda, MD: Wildlife Society 

 در انتهای جمله –  (Galley, 2004) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله  –(  2004گالی )

پدیدآورنده  کتابی با 

 سازمانی 
 پایان متنی

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the 

American psychological association (6th ed.). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

 در انتهای جمله – ( American Psychological Association, 2010) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله  – ( 2010سازمان روانشناسی آمریکا )

 فصلی از یک کتاب 
 پایان متنی

Helber, L. E. (1995). Redeveloping mature resorts for new markets. In M. V. 

Conlin, & T. Baum (Eds.), Island tourism: Management principles and practice 

(pp. 105-113). Chichester: John Wiley 

 در انتهای جمله – ( Helber, 1995) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله   –( 1995هلبر )

کتاب با ویراستار به  

 عنوان نویسنده 
 Anderson, J. N. D. (1950) (Ed.). The world’s religions. London: Intervarsity پایان متنی

Fellowship. 

 در انتهای جمله  –  (Anderson, 1950) درون متنی 
 جمله  یا وسط در ابتدا  –( 1950اندرسون )

بیش از یک بار کتاب با 

 ویرایش 
 Shotton, M. A. (1989). Compuetr Addiction? A study of computer dependency پایان متنی

(2nd ed.). Lonfon: Taylor & Francis. 

 در انتهای جمله  – (Shotton, 1989) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله  – ( 1989شوتون )

 :O’Keefe, E. (2010). Egoism and the crisis in Western values. Retrieved from پایان متنی کتاب بر خط 

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

 در انتهای جمله –(  O’Keefe, 2010) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله  –( 2010ا کفو )

 .Statistics New Zealand. (2007). New Zealand in profile 2007. Retrieved 12 Aug پایان متنی وبگاه ها 

2015 from http://www.stats.govt.nz 

 در انتهای جمله – Statistics New Zealand, 2007))  درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله  –( 2007ریاضیات نیوزیلند )

 کنفرانس ها و سمینارها

 پایان متنی

Liu, S. (2005, May). Defending against business crisis with the help of intelligent 

agent-based early warning solutions. Paper/Poster presented at the Seventh 

International Conference on Enterprise Information Systems, Miami, 

FL.Retrieved from: http://www.iceis.org 

 در انتهای جمله – ( Liu, 2005) درون متنی 

 ط جمله وسدر ابتدا یا  –( 2005لیو )
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 پایان نامه ها 

 پایان متنی

Dewstow, R. A. (2006). Using the Internet to enhance teaching at the University 

of Waikato (Master’s thesis, University of Waikato, Hamilton, New Zealand). 

Retrieved 14 Dec. 2015 from http://researchcommons.waikato.ac.nz / 

handle/10289/2241 

 در انتهای جمله  – ( Dewstow, 2006) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله –( 2006دوستو )

 Holder, M. (2009). The contribution of social relationships to children’s پایان متنی مقاله با یک نویسنده 

happiness. Journal of Happiness, 10(3), 329-349 . 

 در انتهای جمله  – (Holder, 2009) درون متنی 

 در ابتدا یا وسط جمله –( 2009هولدر )

مقاله با دو نویسنده و 

 بیشتر

 همانند کتاب ارجاع داده شود.   

 

 نمی شود.( بولد ) پررنگ قسمتی هیچ  کتاب ها، ارجاع دهی  در •

 .باشد  داشته  سانتی متر( 5/0)  تورفتگی باید  دوم خط  دهی   ارجاع فرایند  در •
  با   را  نویسنده ها  ارجاع دهیم،  خواهیم  می  منبع  چند   به  را  پاراگراف  یک  اگر  درون متنی،  دهی  ارجاع  در •

  برای .  کنیم  می   مرتب  الفبا  حروف   اساس   بر   ها را  آن   نام   و  می کنیم  متمایز  یکدیگر  از   نقطه ویرگول  عالمت

 :مثال

 ( (1390)  کالنترکوشه ؛ (1392)  سهرابی ؛ (1389) اکبری )

 نمی رود.  به کار «ص »حرف   و  شود می  ( استفاده:)  نقطه دو عالمت از نیز صفحه ها دادن   نشان برای •

(  است  فرد   نام  از  که بخشی   «سید »  استثنای   به)  آنها  امثال   و  اهلل  آیت  مهندس،  دکتر،  مانند   افراد  عناوین •

  یا(  ع)   علی   امام   مانند .  می شود  آورده   کنیه آنها  و   امامان   عناوین   تنها .  شوند   می   حذف   دهی   ارجاع   در 

 ع(. )  امیرالمومنین

 :باشد  منبع یک  از بیش دارای   پدیدآورنده یک  اگر •

 نوشته شود.   انتشار سال اساس  بر  او  منابع باید  -

  ابجد   حروف   از  سال  کنار  در   فارسی   منبع   برای   باشد،  شده   منتشر  وی   از   منبع   یک  از  بیش   سال   یک  دراگر   •

 : نمونه  برای. شود  می   استفاده التین الفبای  حروف  از  التین منبع  برای  و

 (الف1379) محمد  دبیرمقدم، -

 (ب 1379) محمد  دبیرمقدم، -
Kott, M. (2012a) ) 

Kott, M. (2012b) ) 

  نام   باید   درون متنی  ارجاع دهی  در  باشند،  داشته   وجود   یکسان  نام خانوادگی  با  پدیدآورنده  دو  اگر •

 شود.  ذکر نیز  اشخاص این  کوچک

 

 


