نحوه تدوین مقاله جهت چاپ در نشریه سپهر
مقاالت ارسالی به نشریه سپهر می بایست دارای شرایط ذیل باشند :
 - 1مقاله دارای رویکرد علمی  -پژوهشی در حوزه مربوطه باشد.
 - 2مقاله سلیس و روان تدوین شده و از نظر دستور زبان (فارسی و انگلیسی ) صحیح باشد.
 - 3موضوع مقاله با موضوع نشریه مطابقت داشته باشد.
 - 4نویسنده مسئول مقاله  ،در خصوص عدم چاپ یا ارسال مقاله به سایر مجالت  ،یا عدم ارائه در
سمینارها و کنفرانس ها و  ...متعهد گردد.
 - 5مقاله با استفاده از نرم افزار  Wordتهیه شود.
 - 6مقاله به طور متوسط در  15صفحه و حداکثر در  20صفحه  ( 4Aبا فاصله خطوط  1سانتی متری
و حاشیه های  2سانتی متری )تهیه گردد و تمامی صفحات بصورت متوالی شماره گذاری شوند.
 - 7جـداول  ،نـمودارها  ،نقشه ها و نگاره های مقاله به ترتیب قرارگیری  ،شماره گذاری شوند و
توضیح آنها در ذیل هر کدام قرار گیرد ( به جز عنوان جداول که در باالی هر جدول قید می شود) ضمناً
مآخذ در سمت چپ و زیر آنها اضافه گردد.
 - 8فونت فارسی متن ارسالی ترجیحاً  Lotus Bو فونت انگلیسی آن  Timesباشد(بجز عناوین ،با
سایز 13تایپ شود).
 - 9دو صفحه اوّل مقاله شامل  :عنوان فارسی و انگلیسی مقاله  -نام و عنوان علمی مؤلف یا مؤلفین به
فارسی و انگلیسی (ذکر نام نویسنده مسئول و آدرس و شماره تماس و پست الکترونیکی کلیه
نویسندگان در پاورقی ) چکیده فارسی و انگلیسی در  250الی  300کلمه (شامل طرح مسئله  ،اهداف
تحقیق  ،روش تحقیق  ،ابزار مورد استفاده  ،نحوه جمع آوری داده ها  ،تکنیک ها و نرم افزارهای
بکاررفته  ،نتایج ) واژه های کلیدی به فارسی و انگلیسی ( 4الی  7واژه ) باشد.
 - 10رفرنس دهی در متن طبق روش استاندارد  APAانجام شود  ،مثل( :گنجی  )24 : 1387،و
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 - 11عناوین اصلی و فرعی کدگذاری شوند  ،به گونه ای که کدهای اصلی در سمت راست قرار گرفته
و کدهای فرعی در سمت چپ اضافه شوند(بصورت  ،-3-1،-2-1 ،-1-1 ، 1و .)...
 - 12معادالت یا فرمول ها با استفاده از برنامه فرمول چین  Wordتایپ و شماره گذاری شوند.
 - 13نگاره ها یا تصاویر با کیفیت مناسب و حتی االمکان با  Resolutionتقریبی  dpi300اسکن
شوند.
 - 14ساختار مقاله به شرح ذیل باشد :
 چکیده فارسی و انگلیسی ( 250الی  300کلمه) شامل  :طرح مسئله  ،اهداف مسئله  ،اهداف تـحقیق ،روش تحقیق  ،ابزار مورد استفاده  ،نحوه جمع آوری داده ها  ،تکنیک ها و نرم افزارهای بکاررفته ،
نتایج حاصله .
 واژه های کلیدی ( فارسی و انگلیسی ) 4 :الی  7واژه. مقدمه شامل  :طرح مسئله  ،اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه  ،اهداف  ،سوابق تحقیق  ،سؤال ها وفرضیه ها  ،روش تحقیق و مراحل آن  ،معرفی متغیرها و شاخص ها  ،محدوده تحقیق.
 مفاهیم  ،دیدگاه ها و مبانی نظری . بحث شامل  :کاربرد روش ها  ،تکنیک ها  ،بررسی و تجزیه و تحلیل فرضیات و سؤال ها ( با بکاربردن روش های کمّی و کیفی).
 جمع بندی و نتیجه گیری. ارائه پیشنهادها و راهکارها جهت حلّ مشکالت و مسائل مطروحه . منابع و مآخذ (به ترتیب حروف الفبا) طبق روش استاندارد  ، APAبطور خالصه به شرح ذیل :* کتاب تألیف شده  :نام خانوادگی  ،نام (مؤلف) ،سال  ،نام کتاب  ،ناشر  ،نوبت چاپ  ،محل چاپ ،
تعداد صفحات .

* کتاب ترجمه شده  :نام خانوادگی  ،نام (مؤلف) ،سال  ،نام کتاب  ،نام خانوادگی مترجم  ،ناشر ،
نوبت چاپ  ،محل چاپ  ،تعداد صفحات .
* مقاله  :نام خانوادگی  ،نام (مؤلف) ،سال  ،نام مقاله  ،نام مجله ( یا سمینار و کنفرانس ارائه شده )،
شماره مسلسل مجله  ،محل چاپ  ،تعداد صفحات .
* منابع اینترنتی .)WWW.Science.ir( :
* پایان نامه ها  :نام خانوادگی  ،نام نویسنده ( سال)  ،عنوان پایان نامه  ،نام خانوادگی و نام استاد
راهنما  ،دانشگاه و گروه .
* منابع التین به ترتیب حروف انگلیسی  ،همانند منابع فارسی .

