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 مقدمه

های آکادمیک اهمیت زیادی دارد و رعایت استانداردهای موجود در هر استناددهی درون متنی و پایانی در پژوهش

های نامهاین امر، شیوهتواند اعتبار گزارش پژوهش را افزون کند. برای تسهیل عمال آن میشیوه استناددهی و دقت در ا

 اند.مختلفی تهیه گردیده است که نحوه استناد انواع منابع اطالعاتی را تعیین کرده

ده از این منابع افزارهایی نیز برای ساماندهی منابع و سهولت استفانامه به صورت دستی، نرمعالوه بر اعمال این شیوه

افزارهایی وارد کردن استناد درون متنی و برون متنی است. از جمله عرضه گردیده است که یکی از خدمات چنین نرم

افزارهای مذکور گیری از منابع غیرفارسی که با نرماشاره نمود. به ویژه در بهره «Endnote»توان به افزارهای میاین نرم

 افزارها استفاده شود.شود در سامان دادن به استنادها از این نرمسازگاری دارند، توصیه می

های خود اعمال با این حال پژوهشگران به هر دلیلی ممکن است بخواهند که به طور دستی استنادها را در گزارش

با « 6نسخه  -پی اِی اِی »مجموعه حاضر تالش نموده تا شیوه استناد به پرکاربردترین منابع اطالعاتی را بر اساس نمایند. 

 گر شما پژوهشگران باشد.که این مجموعه بتواند یاریامیدواریم  هایی معرفی نماید.ارائه مثال

های قرمز رنگ ای شیوه استناد فارسی و انگلیسی اشاره شده است. متن، در کادر قهوهالزم به ذکر است که در هر بخش

 های مشکی، جزو ثابت استناددهی مذکور هستند.بخش کند وبسته به منابع مورد استفاده، تغییر می

 استناد درون متنیالف( 

 گردد:استناددهی در درون متن بدین صورت ذکر می به طور کلی ،«ای پی ای»در شیوه 

 (شماره صفحه ص: ،سال ،نویسندگان یا نام نویسنده)

 (تاشماره صفح :صص ،سال ،نویسندگان یا نام نویسنده)

 

 ها:مثال

 با یک نویسنده: استناد درون متنی 
 ینددر فرآ یجامعه علم یکاست که قرار است توسط تمام اعضاء  یاز آداب و اصول اخالق یاوعهمجم یخالق علما 

 (.5 ص: ،9311)صادقی،  شود یتو نشر دانش رعا یداستفاده، تول

 با چند نویسنده:استناد درون متنی 

 ینددر فرآ یعلمجامعه  یکاست که قرار است توسط تمام اعضاء  یاز آداب و اصول اخالق یامجموعه یخالق علما 

 (.5 ص: ،9311، ، حسنی و محمدی)صادقی شود یتو نشر دانش رعا یداستفاده، تول

 بیش از یک صفحه:به  استناد درون متنی
 ینددر فرآ یجامعه علم یکاست که قرار است توسط تمام اعضاء  یاز آداب و اصول اخالق یامجموعه یخالق علما 

 (.91-5: ، صص9311ادقی، حسنی و محمدی، )ص شود یتو نشر دانش رعا یداستفاده، تول

 به نقل از یک منبع:استناد درون متنی 
 ینددر فرآ یجامعه علم یکاست که قرار است توسط تمام اعضاء  یاز آداب و اصول اخالق یامجموعه یخالق علما 

به نقل از محمدی،  91-5: ، صص9311)صادقی، حسنی و محمدی،  شود یتو نشر دانش رعا یداستفاده، تول

 (.901: ، ص9313



 انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران     «م(ای پی اِی )ویرایش شش»ِاستناددهی  نامهشیوه
 

 

 

2 

اول را به  یسندهشد، شش نو یشترو ب یسندهکه هشت نو یهنگام .دشو ذکر همهاسامی باید  ،یسندهنکته: تا هفت نو

 .یمکنیم یادداشتآخر را  یسندهنو یتو سپس سه نقطه و در نها دادهاستناد  یحالت معمول

 ی )بخش منابع(استناد پایان متنب( 

اند، معرفی شده« ای پی ای )ویرایش ششم(»مبتنی بر شیوه متنی موارد پرکاربرد این بخش الگوی استناد پایان در 

 .«رسالهنامه و ، پایان)منتشر نشده( همایشمقاله ارائه شده در مجالت،  هکتاب، بخشی از کتاب، مقال»از جمله: 

 ابـکتاستناد به 
 

، ویراستار؛ نام و نام خانوادگی ویراستار مترجم؛ ،مترجمنام و نام خانوادگی ) کتابعنوان  (.انتشار سال)نام  ،نام خانوادگی

 .ناشر :مکان انتشار .(شماره جلدجلد: 

 

 ها:مثال

 بختیار شعبانی ) فلسفه آموزش و پرورش: موضوعات اصلی در سنت تحلیلی .(9339پاتریسیا ) ،وایت؛ هرست، پل

 .مشهد دانشگاه فردوسی :مشهد، مترجمان(. ورکی و شجاع رضوی

 ،(. منطق اکتشاف علمی )سید حسین کمالی، مترجم(. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی9333کارل ریموند ) پوپر. 

 ( 9331باقری، خسرو؛ توسلی، طیبه؛ سجادیه، نرگس .)در فلسفه تعلیم و تربیت ی پژوهشهارویکردها و روش .

 ی. و اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگتهران: 

 ( 9331شورت، ادموند. سی)شناسی مطالعات برنامه درسی )محمود مهرمحمدی و همکاران، مترجمان(. . روش

 تهران: انتشارات سمت و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.

  آموزش و . تهران: شورای عالی برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران(. 9310) آموزش و پرورششورای عالی

 .آموزش و پرورشو وزارت  پرورش
 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title Book (Translator, Trans. Editor, Ed. 

Edition ed. Vol. Volume). Place Published: Publisher. 

 
Examples: 

 Pring, R. (2004). The philosophy of education. Bloomsbury Publishing. 

 Craig, E. (1998). Routledge encyclopedia of philosophy: Questions to sociobiology (Vol. 8). Taylor 

& Francis. 
 Somit, A., & Peterson, S. A. (2003). Human nature and public policy: An evolutionary approach: 

Palgrave Macmillan. 

 Langford, G., & O'Connor, D. J. (2010). New essays in the philosophy of education (International 

Library of the Philosophy of Education Volume 13). NewYork: Routledge. 

 بخشی از کتاباستناد به 
 

 نام و نام خانوادگی ویراستار (. در، مترجمنام و نام خانوادگی مترجم) بخش یا فصل مربوطهعنوان  (.سال)نام  ،نام خانوادگی

مکان  (.صفحه پایان فصل –صفحه شروع بخش ، صص: شماره جلد .جلد ،شماره ویرایش )ویرایشعنوان کتاب (، رویراستا)

 .ناشر :انتشار

 

 ها:مثال
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 های مادرزادی در بیماری(. توکسوپالسموزیس. در نوید ایمانیان )ویراستار(، 9339معتمدی، آرین ) ؛فریور، رویا
  نوین.(. مشهد: دانش 613-569)صص.  نوزادان

 ( معادالت چندمجهولی. در 9331بهمنی، ارژنگ .)(. تهران: 15-55 ص.، ص1، ج. 1)ویرایش  دایره المعارف ریاضیات

 اقلیدس.

 تهران: دانشگاه عالمه فرهنگ جامع مدیریت(. 9316فقیهی، ابوالحسن ) ؛الوانی، مهدی ؛زاهدی، شمس السادات .

 طباطبایی.

 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title (Translator, Trans.). In Editor (Ed.), Book 

Title (Edition ed., Vol. Volume, pp. Pages). Place Published: Publisher. 

 

Examples: 

 Smart, P. (1973). The concept of indoctrination. In G. Langford & D. J. O’Connor (Eds.), New 

Essays in the Philosophy of Education. (pp. 25-35). London and Boston: Routledge & Kegan Paul. 
 Soltis, J. F. (1998). perspectives on philosophy of education. In P. H. Hirst & J. White (Eds.), 

Philosophy of Education: Major Themes in the Analytic Tradition (Vol. 1, pp.196-203). London and 

New York: Roultedge. 

 

 های دیگر:مثال
Book, one author 

 McKibben, B. (1992). The age of missing information. New York, NY: Random House. 
Book, multiple authors 

 Larson, G. W., Ellis, D. C., & Rivers, P. C. (1984). Essentials of chemical dependency counseling. 

New York, NY: Columbia University Press. 
Edited book (editor in place of author) 

 Inness, S. A. (Ed.). (1998). Delinquents and debutantes: Twentieth-century American girls’ cultures. 

New York, NY: New York University Press. 
Edited book, multiple authors (editor in place of authors) 

 Moriarty, L. J., & Carter, D. L. (Eds.). (1998). Criminal justice technology in the 21st century. 

Springfield, IL: Charles C. Thomas. 

Book, subsequent edition (2nd, 3rd, etc.) 

 Lemay, L. (1997). Teach yourself web publishing (4th ed.). Indianapolis, IN: Sams.net. 

Article or chapter in an edited book 

 Hartley, J. T., Harker J. O., & Walsh, D. A. (1980). Contemporary issues and new directions. In L. 

W. Poon (Ed.), Aging in the 1980s: Psychological issues (pp. 239-252). Washington, DC: American 

Psychological Association. 

Entry in an encyclopedia 

 Moore, C. (1991). Mass spectrometry. In Encyclopedia of chemical technology (4th ed., Vol. 15, pp. 

1071-1094). New York, NY: Wiley. 
 Lindgren, H. C. (1994). Stereotyping. In Encyclopedia of psychology (Vol. 3, pp. 468-469). New 

York, NY: Wiley. 

 مقاله مجله
 

شماره )دوره مجله ،عنوان مجله .عنوان مقاله(. سال) 3-نام ،3-نام خانوادگی؛ 1-نام، 1-نام خانوادگی ؛9-نام ،9-نام خانوادگی

 .صفحه پایان مقاله -مقاله  صفحه شروع (،مجله

 

 ها:مثال

 های اسکات و بندی مغالطه(. طبقه9319خالق خواه، علی ) ؛قلی زاده، عالی ؛باغگلی، حسین ؛شعبانی ورکی، بختیار
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های منتشر شده در نشریات معتبر علوم تربیتی و شناختی پژوهشهای تربیتی در ایران: ارزیابی روشپژوهش

 .950-910، (9)9مه مبانی تعلیم و تربیت، ناپژوهش. 9339-35های شناسی ایران در سالروان
 

Author, A. A. & Author, B. B. (Year). Title of article. Journal title, Volume(Issue), Pages. doi: DOI 

 
Examples: 

 White, J. (2010). Elusive rivalry? Conceptions of the philosophy of education. Ethics and Education, 

5(2), 135-145.  

 White, J. (2003). Five critical stances towards liberal philosophy of education in Britain. Journal of 

Philosophy of Education, 37(1), 147-184. 
 Smith, J., Smith, B., & Smith, H. (2011). Agency and female teachers' career decisions: A life 

history study of 40 women. Educational Management Administration & Leadership, 39(1), 7-24. 
doi:10.1177/1741143210383900 

 

 )منتشر نشده( همایشدر مقاله ارائه شده 
 

 .مکان همایش ،نام همایشارائه شده در  .عنوان مقاله .(همایشسال )نام  ،نام خانوادگی

 

 ها:مثال

 ارائه شده در چهارمین همایش ملی انجمن  .ینظام آموزش رسم یت درچالش عقالن .(9311الهدی، جمیله )علم

 .مشهد مشهد: دانشگاه فردوسی ،فلسفه تعلیم و تربیت ایران
 

Author, A. A. (Year). Title. Paper presented at the Conference Name, Conference Location. 

 

Examples: 

 Terzi, L. (2012). The value of philosophy for educational policy: Ideal theory, educational 

principles, and policy-making. Paper presented at the Annual Conference Philosophy of Education 

Society of Great Britain- 2012, Oxford. 

 / رسالهپایان نامه
 

 .شهر ،نام دانشگاه، (رساله دکترییا  نامه کارشناسی ارشدپایان. )عنوان(. سال)ام ن ،نام خانوادگی

 

 ها:مثال

 یاخالق "یتربت"عمل و اهداف  یاسالم یکرداز منظر رو یدوران کودک یتماه یینتب(. 9313) یدسع، آزادمنش 
 .، تهرانتهران (. دانشگاهفلسفه تعلیم و تربیت )پایان نامه کارشناسی ارشد .کودک بر اساس آن

 (. فلسفه تعلیم و تربیت رساله دکتری) .پیدایش و گسترش مدارس جدید در دوره قاجار(. 9361) قاسمی پویا، اقبال

 .، تهرانتهراندانشگاه 
 

Author, A. A. (Year). Title. (Degree Thesis Type). University, Place.  
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Examples: 

 Fyle, C. O. (2009). The effect of field dependant - independent style awareness on learning strategies 

and outcomes in an instructional hypermedia module. (Doctoral Dissertation). Florida State 

University, Florida, FA. 

 Beck, W. C. R. (1973). R.S. Peters' work assessed in a new schema for analysis of the concept of 

education. (Master of Arts (Education)). Simon Fraser University.    
 


