راهنمای نگارش مقاالت
فصلنامه دانش شناسی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال در زمینه های علوم کتابداری و اطالع رسانی و فناوری اطالعات
و دیگر موضوع های وابسته ،مقاله به زبان فارسی منتشر می کند.

الف  :انواع مقاالت مورد پژوهش
1مقاالت پژوهشی  (Research articles):این مقاالت حاوی و حاصل پژوهشی باشند که به یکی از روش های متداول علمی-پژوهشی انجام شده باشند.این مقاالت حداکثر در 20صفحه  A6تایپ شود.
2مقاالت مروری  (Review articles):این نوع مقاالت باید حاصل بررسی های عالمانه متون یا نظریه های رایج در حوزه کتابداری واطالع رسانی فناوری و اطالعات و دیگر موضوع های وابسته باشند که در این نوع مقاالت نویسنده سعی کند یک خط علمی و نظریۀ
شخصی را دنبال کند .این مقاالت حداکثر در  25صفحه  A6تایپ شود.
ب :راهنمای نویسندگان مقاالت
1مقاله نباید قبالً در دیگر نشریات داخل و خارج کشور تایپ شده باشد.2متن مقاالت باید فاقد اشکاالت امالیی و دستوری باشد.3معادل التین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.4نثر مقاله و شیوایی نگارش از جمله معیار های مهم داوری مقاله است.5مسئولیت درستی و نادرستی مطالب و رعایت اخالقی نگارش ،بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.6چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش ادبی ،علمی مجاز خواهد بود.7استناد های درون متنی به صورت ( نام مولف ،سال انتشار) نوشته شوند.8چکیده مقاله به فارسی و انگلیسی بین  150تا 200کلمه به صورت ساختار یافته شامل ( هدف ،روش پژوهش ،یافته ها ،نتیجه گیری)باشد و در پایان بین سه تا پنج کلید واژه داشته باشد.

9متن مقاله در مقاالت تحقیقی ،شامل:الف -عنوان مقاله
ب -اسامی مؤلف و یا مؤلفین ،وابستگی سازمانی آنهاو نشانی پست الکترونیکی آنها
ج -چکیده
چ  -مقدمه
ح–روش پژوهش شامل (جامعه آماری ،انتخاب نمونه ،ابزار جمع آوری اطالعات ،شیوه تجزیه و تحلیل اطاعات)
خ -تحلیل نتایج داده ها0
م-جداول و نمودارها :در صورت استفاده از جدول یا نمودار به ازای هر  2صفحه متن یک جدول یا نمودار با عنوان فارسی ارائه شود .جداول

ارسالی باید دقیق و واضح و دارای عنوان باشند .عنوان نمودارها در زیر نمودارها وعنوان جداول در باالی آنها نوشته می شودنتایج نوشته
شده در جدول ها جزء در مورد مطالب مهم نباید در متن تکرار شود .در صورت نیاز ،توضیحات الزم برای اطالعات جدول باید بصورت زیر
نویس در زیر جدول آورده شوند و در متن جدول برای ارجاع به زیر نویس در زیر جدول آورده شوند و در متن جدول برای ارجاع به زیر
نویس جدولصرفاًاز عالئم * استفاده شود .ذکر نرم افزاری که با آن شکل و نمودار رسم شده الزامی است.
د -بحث و نتیجه گیری ،شامل مقایسه پیشینه ها و پژوهش حاضر باشد.
ط -تشکر و قدردانی
ظ -منابع
متن مقاله در مقاالت مروری شامل:
الف -عنوان مقاله
ب -اسامی مؤلف یا مؤلفین و نشانی پست الکترونیکی
ج -چکیده
د -مقدمه
ه -مروری بر مطالعات
ف -بحث و نتیجه گیری
و -تشکر و قدردانی
ط -منابع
روش نوشتن مقاالت
نحوه نگارش منابع باید مطابق با شیوه  APAنوشته شود و سپس کلیه منابع فارسی و پس از آن منابع انگلیسی به ترتیب الفبایی نام
خانوادگی آورده شود.
روش ارسال مقاالت
مولفین محترم می توانند مقاالت خود را با رعایت اصول ذکر شده به صورت سه نسخه چاپی با  CDکه روی صفحه اول آن امضاء مؤلف و
یا همه مؤلفین باشد به آدرس تهران -شهرک غرب -بلوار دریا -خیابان شفق -دانشکده علوم انسانی.
ارسال نمایید و یا اینکه به آدرس پست الکترونیکی danesh_shenasi@iau-tnb.ac.irارسال نمایید.الزم به ذکر استدر صورت
ارسال با پست الکترونیکی نیز امضا <مؤلف یا مؤلفین به صورت اسکن الزامی می باشد.

