تذکر اول :مقاالت فقط به زبان انگليسی منتشر می شوند و ترجيح داده می شود از نحوه هجیکردن و نقطهگذاری انگليسی بريتانيايی
استفاده گردد .به نويسندگان توصيه میشود که مقاله خود را با يک انگليسی زبان مادری بازنگری نمايند.
•تذکر دوم :برای آن دسته از پژوهشگران ايرانی که در نوشتن به زبان انگليسی محدوديت دارند ،مجله پذيرای مقاالت به زبان فارسی
و تکميل مراحل داوری آن بوده و پس از پذيرش نهايی ،فرآيند برگردان به انگليسی و انتشار توسط خود مجله صورت میپذيرد.
-

تبصره : 1به هنگام نگارش مقاله فارسی بايد در جلوی هر واژه يا اصطالح تخصصی و درون يک پرانتز ،معادل انگليسی آن توسط نويسندگان مقاله

آورده شود.
-

تبصره  : 2هزينه مربوط به ترجمه مقاله و ويرايش آن به عهده نويسنده مسئول مکاتبات مقاله میباشد و در بخش پرداخت آنالين میتوانيد آن را

مالحظه نماييد.

در داوری اوليه ،دستنوشته علمی واصله ،از سه منظر اساسی مورد بررسی قرار میگيرد؛ لذا قبل از ارسال روی آن را دقت شود:
. 1نوآوری و بديع بودن موضوع (در بخش مقدمه بايد بدان اشاره شود).
. 2کاربردی بودن موضوع (يکی از بخش های مقاله بدان اختصاص يافته است که در ادامه آن را میتوان مشاهده کرد).
. ۳منابع مورد استفاده (همه منابع بايد معتبر و نسخه آنالين چکيده/مقاله کامل آن در اينترنت موجود باشد)

•منظور از معتبر اين است که در يکی از پايگاههای دادهWeb of ،Springer ،Emerald ،PubMed ، ScienceDirect
 ،Scienceيا حتی  Google Scholarو از اين دست نمايه باشد.

تذکرات مهم در خصوص منبعدهی برای نويسندگان فارسی/غيرانگليسی زبان:
الف )کتاب فارسی/غيرانگليسی مورد قبول نمیباشد .در کتابهای ترجمه بايد به نسخه انگليسی آن ارجاع شود.
ب )پاياننامه فارسی/غيرانگليسی مورد قبول نمیباشد؛ مگر اينکه . ۱به نتايج تحقيق آن اشاره شده باشد .۲ ،در چکيده
انگليسی بدان اشاره شده باشد و  .۳نسخه آنالين عنوان ،چکيده و نويسنده پاياننامه به صورت انگليسی در اينترنت موجود باشد.
ج )مقاله فارسی/غيرانگليسی تنها در صورتی مورد قبول است که . ۱نسخه آنالين عنوان و چکيده انگليسی مقاله و .۲
همچنين نام انگليسی نشريه و سال انتشار ميالدی آن در اينترنت موجود باشد.
د )منبعدهی بايد مستقيم باشد؛ به عبارت ديگر ،زمانی به مقاله «خداپرست و همکاران ( »)۲۰۰۰ارجاع داده میشود که  .۱به
نوع/روش/نتايج تحقيق آنها اشاره گردد ويا  .۲به جملهای اشاره شود که ايشان بر مبنای يافتههای تحقيق خود در بخش بحث و
نتيجهگيری گفتهاند.

هـ )از ذکر منابع به طور غيرمستقيم اکيداً خودداری گردد؛ به عبارت ديگر اگر از مقاله «خداپرست و همکاران ( »)۲۰۰۰جملهای
استخراج شده که خود دارای منبع مستقلی است ،نبايد به مقاله «خداپرست و همکاران ( »)۲۰۰۰ارجاع داده شود ،بلکه به همان منبع
مستقل ارجاع گردد (منبعدهی مستقيم).
و) کتاب و پاياننامه منابع خوبی برای ارجاع نمیباشند ،لذا تنها  1۰%تعداد منابع میتوانند از مجموع کتاب و پاياننامه
باشند.

همه مقاالت بايد به شکل زير فرستاده شود:


قالب فايل : MS Word ۲۰۰۳



اندازه کاغذ : A4



حاشيه ها :به اندازه  ۵/۲سانتيمتر از باال ،پايين ،چپ ،و راست



فاصله بين خطوط  ۲:سانتيمتر (شامل متن چکيده ،مقدمه ،روش شناسی تحقيق ،بحث ،نتيجه گيری؛ به جز تشکر و



قدردانی ،منابع ،و جداول ،تصاوير و نمودارها )
نوع قلم : B Mitra



اندازه قلم :

عنوان مقاله ،۱۶ :بولدنام نويسندگان ،۱۲ :بولدعنوان وابستگی نويسندگان ،۱۰ :بولدعناوين اصلی (مانند چکيده ،مقدمه ،روش شناسی تحقيق ،۱۲ :)... ،بولدزيرعنوان ها ،۱۰ :بولدمتن۱۰ :..........................................................................................................................
........................
نامه همراه (تعهدنامه)
مقاله ب ايد با يک تعهدنامه امضاء شده (توسط همه نويسندگان) به سردبير همراه باشد مبنی بر اينکه مقاله ارسال شده قبالً منتشر نشده يا
همزمان برای جای ديگری ارسال نشده است .می توانيد نمونه ای از نامه همراه را از اينجا دانلود نماييد.
فرم پرشده را در قسمت «فايل پيش نياز ارسال مقاله» که در «فرم ارسال مقاله جديد» وجود دارد ،ضميمه کنيد.
............................................................................................................................
......................

مقاله بايد در بخش های زير دسته بندی گردد:
1.صفحه عنوان (شامل به ترتيب  -۱عنوان کامل مقاله -۲ ،نام کامل نويسندگان -۳ ،وابستگی و درجه نويسندگان ،و -4عنوان
خالصه است .تذکر :نويسنده مسئول را توسط يک ستاره و آدرس ايميل مشخص نماييد).
2.چکيده ( ۳۰۰کلمه ،يکسره باشد و نبايد تقسيم بندی گردد)
۳.واژگان کليدی ( ۶ - ۳اصطالحات ، MeSHنبايد در عنوان باشند)
4.مقدمه
5.روششناسی تحقيق (بايد تقسيمبندی شده باشد :نمونهها ،ابزار ،نمونهگيری خونی ،پروتکل تمرين ،جمعآوری دادهها و)...
6.نتايج (دادههای معنادار شده حتماً در قالب نمودار باشد؛ و تعداد تصاوير/نمودارها/جداول بيشتر از  ۵نباشد)
7.بحث
8.نتيجهگيری
9.نکات کاربردی (اين بخش ضروری بوده و بايد برخاسته از نتايج صرف تحقيق باشد و نه بر اساس حدسيات نويسنده)
1۰.تشکر و قدردانی (اگر نياز است)
11.منابع

انواع مقاالت مورد پذيرش برای بررسی
•مقاالت اصيل :تعداد کلمات اين نوع مقاالت بايد بيش از  ۲۰۰۰کلمه بوده و تعداد منابع کمتر از  ۳۵و بيشتر از  ۵۰عنوان نباشد.
•مقاالت مروری :اين دسته از مقاالت بايد مختصر و مفيد و مشتمل بر حيطههای پايه و جديد در علوم ورزشی باشد .تعداد منابع در
مروری کوتاه بين  ۵۰تا  7۵عنوان ،و در مروری بلند بيش از  7۵عنوان باشد.
•مقاالت کوتاه :دستورالعمل اين دسته از مقاالت شبيه به مقاالت اصيل است ،اما تعداد کل کلمات متن اصلی (به غير از منابع،
عناوين جداول و نمودارها) محدود به (۱۵۰ ۲۰۰۰کلمه چکيده) است که نبايد حاوی بيش از  ۲تصوير ويا جدول ،و همچنين نبايد دارای
بيش از  ۱۵منبع باشد.
•سرمقاله :اين دسته از مقاالت توسط سردبيرها نوشته يا همکاری می شود ،اما به پيشنهادات در زمينه مباحث ممکن و نويسندگان آن
نيز بررسی می گردد .تعداد کلمات :نهايتاً  ۱۰۰۰کلمه (بدون احتساب عناوين تصوير/جدول و منابع) .منابع :نهايتاً  ۱۰منبع.

تصاوير
۱.اگر دارای تصاوير رنگی يا سياه و سفيد داريد ،بطور ايده آل آن ها را در قالب  TIFFيا  JPEGارسال کنيد.
۲.وضوح تصوير بايد  DPI ۳۰۰باشد.
۳.تصاوير خود را در يک جدول ( ۲ × ۱دو سطر و يک ستون) قرار دهيد؛ تصوير را در سطر باال و توضيحات آن را در سطر پايين آن قرار
دهيد( ،دقيقاً مانند تصوير ).۱
4.محورهای افقی و عمودی ) (x & yبايد دارای يک تعريف دقيق همراه با واحدهای  SIباشد (دقيقاً مانند تصوير ).۱

تذکر :سمبل ها ،واحدها و اختصارات در مقاله بايد بر اساس واحد سيستم بين المللی ) (SIباشد.
............................................................................................................................
......................

جداول
 ۱.جداول در تعداد محدود بايد به همراه توضيح عنوان در باالی آن ارسال شود .

۲.جداول بايد به خودی خود مشروح ،بطور واضح دسته بندی شده ،و مکمل متن باشد.
۳.توضيحات مربوط به جدول را در پانويس يا زير جدول ،و نه در سرلوحه ،آورده شود.
تذکر  :عنوان سرلوحه و توضيحات زيرنويس جدول بايد قسمتی از خود جدول (هر کدام دارای يک سلول ادغام شده) باشد ،اما خطوط
احاطه کننده آن بايد دارای رنگ سفيد (بی رنگ) باشد (دقيقاً مانند جدول ).۳
4.جداول را در قالب تصوير ارسال ننماييد.
۵.جداول بايد جايی از متن بطور ترتيبی قرار داده شود که درباره آن توضيح داده شده است.
تذکر :نشريه از پذيرفتن جداول به شکل  Excelيا ديگر اَشکال جايگذاری شده در مقاله معذور است .جداول بايد در همان قالب
 ،Wordمانند متن شما ارسال گردد.

تذکر :داده های مشابه نبايد همزمان در جداول ،تصاوير و متن موجود باشند.
............................................................................................................................
......................

منابع
منابع بايد به تعداد محدود و به روزشده ،بطور متوالی ،همچنان که در متن حضور می يابند (عدد در پرانتز) عددگزاری شوند.
منابع بايد به شيوه  Vancouverنوشته شود:

منبع مربوط به سازمان/صفحات وِب:۱. WHO. Promoting Physical Activity in Schools: An Important Element of a Health-Promoting School.
;]WHO Information Series on School Health, Document Twelve. WHO; ۲۰۰7 [cited ۲۰۱۰ ۶ September
Available from: http://whqlibdoc.who.int/publications/ ۲۰۰7/9789۲4۱۵9۵99۵_eng.pdf .

-منبع مربوط به مقاله:

۱. Crosbie A. The effect of physical training in children with asthma on pulmonary function, aerobic
capacity and health-related quality of life: a systematic review of randomized control trials. Pediatric
exercise science. ۲۰۱۲;۲4(۳):47۲-89.

منبع مربوط به کتاب:۱. Mello JA. Strategic Human Resource Management. ۲nd ed: Thomson/South-Western; ۲۰۰۵. ۶94 p.

منبع مربوط به فصل کتاب:۱. Norris AE. Path Analysis. In: Munro BH, editor. Statistical Methods for Health Care Research. ۵th ed:
Lippincott Williams & Wilkins; ۲۰۰۵. p. ۳77-4۰4.

تذکر  :به نويسندگان ايرانی که از مقاالت فارسی به عنوان منبع استفاده می کنند ،به هيچ وجه به ترجمه سرخود اقدام ننمايند ،بلکه
(چکيده) مقاله مذکور را در بخش «مقاالت انگليسی سايت جهاد دانشگاهی» يافته و اطالعات مربوط به مقاله را از آن در قالب خواسته
شده ،کپی و پِيست نمايند و در انتهای منبع و داخل يک کروشه عنوان شود: Article in Farsi.
۱. Tayebi M, Agha Alinejad H, Kiadaliri K, Ghorbanalizadeh Ghaziani F. Assessment of CBC in physical
activity and sport: a brief review. Sci J Blood Transfus Organ. ۲۰۱۱;7(4):۲49-۶۵[Article in Farsi].

رديابی دزدی ادبی
اگر هر شکلی از دزدی ادبی در زمان انتشار مقاالت پژوهشی اثبات شود ،منجر به حذف مقاله از نشريه و معرفی نويسنده برای ليست سياه
خواهد شد .نويسندگان و محققين می توانند برای بررسی کارشان قبل از ارسال از «وارسی کننده دزدی ادبی آنالين رايگان» با بازديد از
 http://www.duplichecker.comاستفاده کنند.
تذکر :برای مقاالت فارسی که برگردان انگليسی آن بر عهده نشريه است ،بررسی دزدی ادبی را نيز نشريه به عهده خواهد گرفت.

حق کپی رايت
با ارسال مقاله به نشريه ،نويسندگان موافقت دارند که همه حقوق (دخل و تصرف ،انتشار )... ،مقاله در طول دوره انتشار [از فرآيند داوری تا
(عدم)پذيرش و چاپ] برای نشريه محفوظ است .از آن جهت که در اين فرآيند نشريه متحمل زحمات مادی و معنوی زيادی میشود ،لذا
هرگونه انصراف در طول دوره انتشار ،بدون ذکر داليل قانع کننده ،موجب مشکالت جدی برای ارسال کننده مقاله و درج در ليست سياه
اين نشريه خواهد شد.

ارسال مقاله
همه مقاالت بايد بطور آنياين در سايت وقايع علوم کاربردی ورزش از طريق« فرم ارسال مقاله »فرستاده شود .به
منوی «برای نويسندگان» برويد و «فرم ارسال مقاله» را کليک کنيد .ارسال مقاله دارای مراحل بسيار ساده ای
است که می توانيد« راهنمای ارسال مقاله »را از منوی «برای نويسندگان» مطالعه نماييد .افراد ميهمان بايد به
عنوان  Userجديد نام نويسی کنند.

