اهداف فصلنامه و شرایط پذیرش مقاله
اهداف فصلنامه
هدف فصلنامه مطالعات دانش شناسی ،انتشار نتایج پژوهشها در موضوعهای مرتبط است که در
سایت نشریه بخش درباره نشریه محورهای اصلی و موضوعهای فرعی بیانشده است .مخاطبان
فصلنامه را اعضای هیأت علمی ،دانشجویان ،دانشآموختگان و پژوهشگران رشتههای مرتبط
تشکیل میدهند .فصلنامه مطالعات دانش شناسی با توجه به دامنه موضوعی یادشده ،گزارش
پژوهشهای اصیل را در قالب مقالههای پژوهشی به زبان فارسی منتشر میسازد.

شرايط پذيرش مقاله
مقاالت ارسالی به فصلنامه در دو مرحله مورد داوری قرار میگیرند .در مرحله اول ،همخوانی
مقاله باهدف و دامنه موضوعی فصلنامه توسط هیأت تحریریه بررسی میشود و به انجام اصالحات
خواستهشده داوران اشاره میشود ،در صورت تأیید ،در مرحله دوم ،مقاله توسط حداقل دو داور
و بر اساس سیاهه ارزیابی ،داوری میشود .مقاالت ارسالی نباید در جای دیگری چاپ و یا همزمان
در نشریه دیگری در دست بررسی باشند.
نامه ارسال مقاله باید حاوی امضای همه نویسندگان باشد و نویسنده رابط نیز مشخصشده
باشد .امضای نویسندگان به معنی پذیرفتن شرایط حقوقی مندرج دربندهای ذیل است:


مسئولیت صحتوسقم مطالب مقاله ،ترتیب اسامی نویسندگان ،و پاسخگویی به هرگونه
ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف و محتوای اثر به عهده نویسنده (یا نویسندگان) است.




فصلنامه مسئولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.
فصلنامه در رد یا پذیرش مقاالت مختار بوده ،حق ویرایش علمی ،نگارشی و استنادی
مقاالت را برای خود محفوظ میداند.



در صورت تأیید داوران و هیأت تحریریه و پذیرش مقاله ،حق چاپ مقاله در اختیار فصلنامه
قرار میگیرد.



استفاده از مطالب فصلنامه با استناد به منابع ،بالمانع است.

ساختار مقاله
مقاالت باید دارای دو بخش اصلی شامل ( )1صفحه عنوان و ( )2متن به شرح زیر باشند:
.1

صفحه عنوان :در این صفحه عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و مشخصات

نویسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،آخرین مدرک تحصیلی ،مرتبه علمی ،و وابستگی سازمانی،
نشانی پست الکترونیکی ،نشانی پستی و شماره تلفن ،نام نویسنده مسئول و تاریخ ارسال مقاله به دو
زبان فارسی و انگلیسی قید شود.
در هیچ بخش دیگری از مقاله بهجز صفحه عنوان ،نام نویسندگان نباید ذکر شود.
.2





متن مقاله :این بخش شامل عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها و متن به شرح زیر است:
عنوان مقاله به زبان فارسی و انگلیسی و متناسب با محتوای مقاله باشد؛
چکیده حداکثر در  151کلمه بهصورت ساختاریافته شامل چهار بخش هدف ،روش(جامعه،
روش گردآوری ،روش تحلیل آماری) ،یافتهها و نتیجهگیری به دو زبان فارسی و انگلیسی؛
کلیدواژهها حداقل به تعداد  3و حداکثر  ،8به دو زبان فارسی و انگلیسی با تنظیم الفبایی
باشد؛
متن مقاله با مقدمه شروع و در ادامه بیان سرفصلهای موجود در مقاله و توضیح مختصری
برای هریک و با فهرست منابع خاتمه یابد؛



قسمت ساختار متن مقاالت بهتر است به دو قسمت ساختار "محتوا" و ساختار "ظاهری"
تقسیم شود؛




نگارش مقاله باید بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد؛
در مورد کلمات مرکب باید نزدیک سازی کلمات رعایت شود (مثالً میشود بهجای
میشود ،کتابها بهجای کتابها و کتابخانهای بهجای کتابخانهای و )...ت؛



نمودارها ،جدولها و شکلها باید با وضوح کامل و بهصورت آماده برای چاپ ارائه شوند؛



اسامی انگلیسی در متن به زبان فارسی نوشته شود و انگلیسی اسامی در پانویس آورده شود؛



شمارهگذاری پانویس بهصورت مسلسل نباشد؛



اعداد در متن و جدولها به فارسی باشد و برای اعداد اعشاری از ممیز استفاده شود (در اعداد
اعشاری از ویرگول یا نقطه استفاده نشود)؛



معادلهای انگلیسی اصطالحات علمی جدید در پانویس آورده شود؛



استناد درونمتنی به منابع خارجی در متن به زبان انگلیسی نوشته شود مانند

)(Wilson, 2010




شیوه استناددهی به روش  APAاست؛
مقاله باید با استفاده از نرمافزار  Wordتایپ شود .تعداد کل صفحات هر مقاله حداکثر 18
صفحه  21سطری و فاصله سطرها  singleباشد .صفحات مقاله باید به ترتیب از 1
شمارهگذاری شود.

ازنظر شکل ظاهری
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