راهنمای نگارش
مقاله
مقاله در ابعاد 4A ,تعداد صفحات هر مقاله حتی االمکان بین  12-15صفحه در قطع وزیری با (فونتZar B( 12و(فونت Time 11
 New Romanبرای متن انگلیسی) در نرم افزار ورد  2003تایپ شود و به همراه سیدی متن مقاله ارسال گردد.
 üدر تایپ متن مقاالت فاصله بین کلمات «ها» « ،می» و ضمایر از فعل و غیره از هم جدا شوند (مثل :میشود ،شمارهها و رفتهایم) و
همچنین کلماتی که از دو قسمت تشکیل شدهاند (مثل :صاحب نظران و .)...در صورت عدم رعایت آئین نگارش فارسی در مرحله چاپ کنار
گذاشته می شود .تمامی زیر نویس ها به ترتیب شماره ،قبل از فهرست منابع در آخر مقاله آورده شود و هم چنین منابع ارجاع داده شده در
داخل متن(استناد درون متنی) منابع در آخر مقاله و بر اساس  APAبه صورت الفبایی درج گردند.
 üصفحه عنوان :در صفحه اول ،عنوان کامل مقاله؛ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ،مرتبه علمی و گروه آموزشی دانشگاه هم
به فارسی و هم به انگلیسی آورده شود(مسئولیت صحت اسامی نویسندگان به انگلیسی به عهده نویسنده  /نویسندگان می باشد) .در
پاورقی ،نشانی پستی ،شماره تلفن ،پست الکترونیک ( )E-mailو در صورت امکان نمابر ( )Faxاعالم گردد .چنانچه نویسندگان بیش از
دو نفر باشند فرد پاسخ گوی مکاتبات مقاله(نویسنده مسئول) باید مشخص گردد  .اعالم آخرین مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی نویسنده
یا نویسندگان به دفتر فصلنامه الزامی است .
 üچکیده مقاله :چکیده مقاله باید حداکثر در  250کلمه به دو زبان انگلیسی و فارسی تهیه شده باشد که شامل عنوان ،مقدمه،
روشپژوهش(مباحث نمونه گیری ،ابزار تحقیق،و روش جمع آوری اطالعات)،یافتهها ،بحث ونتیجهگیری و کلید واژه باشد.
 üمتن :چارچوب مقاله بایستی شامل چکیده (درصفحه اول مقاله) ،مقدمه(طرح مساله،اهمیت و ضرورت مساله و هدف)،ادبیات تحقیق و
چهارچوب نظری ،روش پژوهش ،یافتهها ،بحث و نتیجهگیری و یا ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی و منابع بوده باشد.
 üعنوان جدول در باال و عنوان شکل در زیر آن نوشته شود .از عنوان هایی مثل نمودار ،عکس و نقشه استفاده نشود و فقط از کلمه
شکل استفاده نمایید .همه اعداد ،واحدها و مقیاس ها در تمام قسمت های مقاله باید به فارسی باشد.
 üفایل هر شکل ،عالوه بر آمدن در متن به صورت جداگانه و با پسوند  JPGو با کیفیت حداقل  300dpiبه همراه مقاله به آدرس
الکترونیکی مجله ارسال شوند .برای چاپ ممکن است شکل ها کوچکتر شوند ،لذا نوشته ها و اعداد روی شکل ها درشت و کامال" خوانا
باشند.
 üنحوه ترتیب و ویرایش منابع طبق دستور زیر اعمال گردد:








الف) ارجاعات داخل متن با ذکر نامخانوادگی نویسنده ،سال انتشار و شمارة صفحه (در صورت لزوم) در داخل پرانتز آورده
میشوند .به طور مثال( :وثوقی )35 :1384 ،و(Giddens, 2003: 143).
ب) اطالعات کتابشناسی به ترتیب حروف الفبا و با رعایت نکات زیر به فارسی یا زبان دیگر آورده میشوند.
کتاب با یک نویسنده :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
کتاب با بیش از یک نویسنده :نامخانوادگی ،نام و نام و نامخانوادگی همکار(ان) .سال انتشار .عنوان .محل نشر :ناشر.
ترجمة کتاب :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار .عنوان .نام و نامخانوادگی مترجم .محل نشر :ناشر.
مقاله با یک نویسنده :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار" .عنوان ".نام نشریه ،دوره ،شماره :صفحة شروع و پایان مقاله.
مقاله با بیش از یک نویسنده :نامخانوادگی ،نام و نام و نامخانوادگی همکار(ان) .سال انتشار" .عنوان ".نام نشریه ،دوره ،شماره:
صفحة شروع و پایان مقاله.








مقاله در مجموعه مقاالت :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار" .عنوان مقاله ".صفحة شروع و پایان مقاله در نام مجموعه مقاالت ،نام
و نام خانوادگی گردآورنده(گان) .محل نشر :ناشر.
چکیدة مقاله :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار" .عنوان ".نام نشریه .محل نشر :ناشر.
گزارش :نام مؤسسه .سال انتشار .عنوان .نام تهیهکننده .محل نشر :ناشر.
پایاننامه :نامخانوادگی ،نام .سال انتشار .عنوان .پایاننامه دکتری /کارشناسی ارشد .نام دانشگاه.
روزنامه ،خبرنامه :نامخانوادگی ،نام .سال ،ماه و روز انتشار" .عنوان ".نام روزنامه /خبرنامه .محل نشر.
پایگاه اطالعاتی اینترنت :نامخانوادگی ،نام .سال ،ماه .عنوان .آدرس پایگاه اطالعاتی اینترنت.
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