راهنمای نگارش ،روند بررسی و شرايط پذيرش مقاله در دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی روان شناسی بالینی و شخصیت
نویسنده/نویسندگان گرامی ،حسب مصوبه کميسيون نشرریا زاات لورو  ،قيقيقرا ز
فنازتی مبنی بر قغيير نا نشریه دانشوت تفترات بره دو فصـلنامه علمـی -پژوهشـی
روانشناسی بالینی و شخصیت  ،نشریه حاضر پذیرای مقاله هایی دت دز گستره یاد
شده می باشد.
الف) نحوه تايپ مقاله:
 .1قایپ دت مييط  word 2003با قنظيم های کامل ابان فاتسی ،انجا شود .اگر اا
نسخه های  wordباالقر اا  3002استفاده می کنيد ،باید خرزجی  wordخود تا دت
قالب؛  ، word 97-2003 *.docقنظيم کنيد.
 .3قایپ متن فاتسی با تلایت فاصوه ز نيمفاصوه باشد (به طوت نمونه؛ "میشود"،
"کتابها"" ،کمقر"" ،بيشقر" ز .)...
 .2تسم جدازل ،قایپ الداد ز اتقا " به فاتسی بوده ز "الداد الشاتی" نيز به شکل
نمونه ( )2/74قایپ شود  .اا " فاصوه گذاشتن"به زسيوه "،قب" ز یا "اینتر" دت این جا،
خودداتی شود.
 .7اا قوم بولد شده  B lotusبا شماته  13برای قایپ متن فاتسی ،قوم بولد شده B
 Yagutبا شماته  10برای چکيده فاتسی ز نيز قوم  Time new romanبا شماته
 9برای متن انگويسی ،استفاده کنيد.
 .5منينی ،نمود ز نموداتها به صوت سياه ز سفيد ،به کمک نر افزات word 2003
قایپ ز قنظيم ،شده باشند.
 .6جدزل ،نمود ز نموداتها باید به زسيوه شماته ،مشخص گردند ز دت متن مقاله نيز با
همان شماته ،موتد اشاته قرات گيرند.
 .4اسامی ز اصطالحا القين باید دت ایر همان صفيه ،ایرنویس شوند.
 .8چنانچه مقاله ،مستخرج اا طرح پژزهشی مصوب است ،دت پازتقی صفيه نخست ،با
ذکر مرکز /موسسه قامين کننده التبات طرح پژزهشی ،مراقب ایرنویس شود.
ب) ترتیب عناوين و ساختار مقاله:
 .1لنوان (با فونت بولد شده  B Trafficبا شماته .)30
 .3نویسنده ز یا فهرست مشخصا نویسندگان به شکل نمونه ایر (تلایت مواتد ذیل،
جهت دتج مشخصا نویسنده/گان ،دت چکيده فاتسی ز انگويسی ،ضرزتی است به
لالزه قوصيه می شود؛ آخرین شماته چاپ شده مجوه تا برای قنظيم مقاله خود ،مالحظه
کنيد)؛
 نا ز نا خانوادگی نویسنده /نویسندگان (دت چکيده فاتسی با قوم بولد شده  B Zarباشماته .)11
 شماته گذاتی تزی اسامی نویسنده/گان ز ایر نویس مشخصا آنان به قرقيب باتلایت؛  )1سطح قيصيوی /مرقبة لومی )3 ،گرزه آمواشی )2 ،نا دانشگاه (دت چکيده
فاتسی با قوم معمولی  B Lotusبا شماته .)11
 ستاته گذاتی ز قعيين نویسندة مسئول دت صوت قعدد نویسندگان به همراه آدتسپست الکترزنيک زی (دت چکيده فاتسی با قوم معمولی  B Zarبا شماته .)9
.2چکيده فاتسی( 300قا  200کومه) به همراه کويد زاژهها (حداکثر هفت کومه)
شامل)مقدمه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 .7چکيده انگويسی:شامل)مقدمه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 .5مقدمه.
 .6تزش :شامل( نوع پژزهش  ،آامودنی  :جامعه آماتی ز نمونه پژزهش  ،ابزاتهای
پژزهش ،شيوه انجا پژزهش ز شيوه قيويل دادهها).
 .4نتایج
 .8بيث ز نتيجه گيری.
 .9منابع.
ج) شیوه ارجاع دهی در متن
اتجاع دهی تا اا شرزع مقاله ،قنها با ذکر شماته منبع موتد استفاده دت داخل کرزشه [ ]،
انجا داده ز قا آخرین منبع استفاده شده ،ادامه دهيد (اا گذاشتن پرانتز دت متن مقاله ز
ذکر؛ فاميل مولف ،سال ز صفيه دت آن ،خودداتی کنيد) .دت فهرست منابع پایانی ،منابع
موتد استفاده تا به قرقيب شماته آن دت متن مقاله ،پشت سر هم قرات دهيد .چنانچه
استفاده اا منبعی ،قکرات شده است ،شماته همان منبع موتد استفاده تا مجددا دت متن ً،
اشاته کنيد.

د) شیوه منبع نويسی در فهرست منابع
فارسی
 مقاله :نيک نفس ،پدتا ( .)1244برتسی نواادان مادتان دیابتی .مجوه بيماتیهایکودکان ،سال  ،2شماته  ،3صص .62-85
 کتاب :قرهباغيان ،مرقضی ( .)1240اقتصاد تشد ز قوسعه .قهران :نشر نی. ترجمه کتاب :الیون ،دیوید ( .)1280پسامدتنيته ،قرجمه ميسن حکيمی .قهران:انتشاتا آشيان.
 فصلی از کتاب :بهرامی ،فریدزن ز نوحی ،لوينقی ( .)1245کنترل کيفيتآامایشهای ليپيدهای سر  .دت :قضمين کيفيت آامایشگاهی؛ ميمدی ،حسن ز جويوی،
حسين ،قهران :مرکز نشر دانشگاهی ،صص .61-50
 پايان نامه -احمدی ،جواد ( .)1244قأثير نمک یدددات دت کاهش ندزل اندااة گواقردت شهریات .پایاننامه کاتشناسی اتشد ،قهران :انستيتو قيقيقا قغذیه ،دانشگاه لوو
پزشکی شهيد بهشتی.
مقاله منتشر نشده -ميمدی ،حسن ز احمدی ،جواد .لواتض ناشی اا مصرف
کينيدین دت  200بيمات قوبی .مجوه نظا پزشکی جمهوتی اسالمی ایران ،ایر چاپ.
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ه) شرايط داوری و پذيرش مقاله:
.1مقاله اتسالی نباید دت نشریه داخوی ز خاتجی دیگر ز یا همایش ،به چاپ تسيده باشد
به لالزه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نيز ،اتسال نشده باشد.
 .3مقاله مستخرج اا پژزهش نویسنده /نویسندگان باشد.
 .2دازتی ازليه برای مقاله های دتیافتی انجا ز سپس دت صوت احراا شرایط لمومی
ازليه فوق الذکر ،جهت دازتی برای سه دازت ،اتسال می گردد .چنانچه مقاله موتد قایيد
حداقل دز نفر اا آنان ،قرات نگرفت ،لد ازلویت به نویسنده ابالغ میگردد .اگر حداقل دز
نفر اا دازتان ،اصالح مقاله تا پيشنهاد دهند ،نظر دازتان ،به اطالع نویسنده خواهد تسيد.
نویسندگان ميتر باید مقاله اصالح شده تا که دت آن بخش های قغيير یافته با تنگ
قرمز مشخص شده است به همراه نامه شرح نيوه اصالحا  ،دت سایت مجوه دتج نمایند.
 .7مقاله اصالحی نگاتنده/گان ،جهت دازت نهایی اتسال می شود ز دت صوت دتیافت
قایيد نهایی اا سوی زی به لالزه قامين همه شرزط نگاتشی ز قنظيمی فوق الذکر ،دت
ازلویت چاپ قرات میگيرد.
 .5هویت نویسنده/گان ز دازتان برای یکدیگر ،نامشخص است.
 .6نویسندگان دت اتجالا خود به حداقل دز مقاله اا شماته های قبوی نشریه تزان
شناسی بالينی ز شخصيت )دانشوت تفتات) اتجاع ز آن ها تا دت فهرست منابع مقاله خود،
تنگی کنند.
 .4مقاله های پژزهشی حواه فرهنگ ایثات ز شهاد چنانچه دت تاستای حيطه موضولی
نشریه باشند ،دت ازلویت قرات می گيرند.

