لطفاً جهت تهیه و تنظیم مقاله از قالب نگارش مقاله ( )templateقرار داده شده در سایت نشریه استفاده نمایید و متن
مقالۀ خود را در فایل نمونه تایپ و ارسال کنید .دفتر نشریه از پذیرفتن مقاالت خارج از فرمت معذور است.
برای دریافت فایل پیش نویس مقاله با نام و عنوان نویسندگان اینجاکلیک کنید.
برای دریافت فایل پیش نویس مقاله بدون نام و عنوان نویسندگان اینجا کلیک کنید.

 .1تعداد صفحات مقاله باید حداکثر بیست صفحۀ بیست خطی (متن ،جدول ها و نمودارها) و تعداد صفحات مقاالت
مروری می تواند حداکثر بیست و دو صفحه باشد.
 .2بهتر است جدول ها با استفاده از امکان  Tableدر  Ms-Wordو نمودارها در نرم افزار  Ms-Exelطرّاحی شوند.
شکل های ارسالی باید از نوع  Tifو دقیق و روشن باشند .بهتر است داده های اصلی و مهم در حداقل جدول ها و
نمودارها نمایش داده شوند.
 .3اسامی محقّقان خارجی ،کلمات اصلی و عالئم اختصاری فارسی یا انگلیسی در متن باید برای اولین بار در پانویس
آورده شود.
 .4روش تنظیم مقاالت پژوهشی به شرح زیر است:
 . 4-1صفحۀ اول باید مشتمل بر چکیدۀ فارسی مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،رتبۀ علمی ،نام مح ّ
ل
کار ،شمارۀ تلفن تماس و نشانی پست الکترونیک ارسالکنندۀ مقاله باشد (در مقاالت مستخرج از طرح پژوهشی ،درج
نام مؤسسۀ ناظر الزم است).
یادآوری :نام محلّ کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به فارسی آورده شود .چکیدۀ فارسی حداکثر در  200کلمه و با
عناوین مستقل شامل هدف ،روششناسی ،یافته ها و نتیجه گیری (در پاراگراف های مستقل) تنظیم شود و سه تا پنج
کلیدواژه داشته باشد.
 .4-2متن اصلی مقاله باید با عناوین زیر تنظیم شود و محتوای آن دربرگیرندۀ مطالب متناسب با عناوین باشد:
 .4-2-1مقدّمه :مبانی نظری ،نقد و تحلیل پژوهش های گذشته و بیان مسئله.
 .4-2-2روش شناسی پژوهش :بیان نوع پژوهش ،جامعه و نمونۀ آماری ،ابزار اندازه گیری ،روش های جمع آوری
و تحلیل آماری داده ها.

 .4-2-3یافته های پژوهش :شرح خالصۀ ویژگی دموگرافیگ نمونۀ پژوهش ،توصیف مختصر یافته ها ،تحلیل
آماری نتایج بر اساس فرضیه های پژوهش.
 .4-2-4بحث و نتیجه گیری :شرح نکات مهمّ یافته ها و مقایسۀ آن با یافته های دیگر ،توجیه و تفسیر موارد
مشترک یا اختالف و بیان کاربرد احتمالی یافته ها ،نتیجه گیری و ارائۀ پیشنهاد.
یادآوری :در مقاالت مروری ،این موارد با توجّه به موضوع تحقیق و نوع تحلیل می تواند متناسب با چارچوب پژوهشی
رشته های علوم انسانی تنظیم شود.
 .4-2-5تشکّر :تقدیر و تشکّر از افراد حقیقی و حقوقی و حامیان پژوهش (در صورت نیاز) آورده شود.
 .4-2-6منابع.
 .5در صفحۀ آخر ،چکیدۀ انگلیسی دقیقاً متناسب با چکیدۀ فارسی (در پاراگراف های مستقل) تنظیم شود
(.)Conclusion /Keywords /Objective/ Methodology/ Results
یادآوری :نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،رتبۀ علمی ،نام محلّ کار ،شمارۀ تلفن تماس و همچنین نام محلّ
کار بر طبق دستورالعمل آن مؤسسه به انگلیسی آورده شود.

الف) شیوة ارجاع در متن مقاله:
 .1ارجاع در انتهای جمله یا عبارت باید در داخل پرانتز با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال باشد.
مثال :منبع مقاله با یک نویسنده (حسینی )1390 ،یا دو نویسنده (محمدی و حسینی.)1389 ،
مثال :منبع کتاب یا پایان نامه و رساله با شمارۀ صفحه/صفحات (احمدی )12 :1391،و (احمدی.)20-12 :1391 ،
 .2در صورتی که نام محقّق در ابتدای جمله یا عبارت آورده شود ،الزم است سال و صفحه در انتهای جمله ،داخل پرانتز
ال ( )15 :1389و نیازی به تکرار نام محقّق در داخل پرانتز نیست .اگر صفحه ذکر نمی شود ،سال ،داخل
آورده شود ،مث ً
پرانتز جلوی نام نویسنده قرار می گیرد ،مثالً محمدی (.)1389
یادآوری :درج صفحات مقاله ضرورتی ندارد.
 .3اگر منبعی بیش از دو نویسنده داشته باشد ،در متن مقاله از کلمۀ "و همکاران" استفاده شود.

نمونه ای از ارجاع در متن مقاله :وایت و وایزلر معتقدند فنّاوری اطّالعات بیشترین اثر را بر مدیریت میانی میگذارد
( .)15-13 : 2001این شاخص ها در بعد اجتماعی عبارتاند از :پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز و در بعد فیزیکی شامل
انسجام و یکپارچگی ،استقالل از مکان و استقالل از زمان هستند (رابینز .)17 :1998 ،شرمن و همکاران ()2000
گزارش کرده اند که مربّیان بیشتر از رفتار آموزش و تمرین و کمتر از رفتار آمرانه استفاده می کنند.

ب) شیوة نوشتن منابع در انتهای مقاله:
 .1فقط باید به منابع و مآخذی اشاره شود که در متن مقاله به آنها استناد شده است.
 .2منابع و مآخذ انتهای مقاله باید به ترتیب حروف الفبای فارسی و انگلیسی با مشخّصات کلیۀ نویسندگان آورده شود
(نخست منابع فارسی و سپس انگلیسی) .ضمناً نیازی به درج شمارۀ منابع نیست.

 .3عنوان مقاله ،کتاب ،پایاننامه/رساله و گزارش پژوهشی در فهرست منابع فارسی و انگلیسی به صورت ایرانیک و
ایتالیک مشخّص شود.
مقالة فارسی:
نام خانوادگی و نام نویسنده/نویسندگان (سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام مجله ،شمارۀ مجله ،شمارۀ صفحات (ذکر
مشخّصات همۀ نویسندگان الزامی است).
یادآوری :نوشتن شمارۀ صفحۀ اول و آخر مقاله ضروری است ،مثال:

اندام ،رضا؛ همتی نژاد ،مهرعلی؛ حمیدی ،مهرزاد؛ رمضانی نژاد ،رحیم و کاظم نژاد ،انوشیروان ( .)1388بررسی انگیزه
های داوطلبی در ورزش ،فصلنامۀ المپیک ،شمارۀ ( 3پیاپی  ،)47صص .116 -104
مقالة انگلیسی:
نام خانوادگی و نام نویسنده/نویسندگان به اختصار (سال انتشار) .عنوان مقاله ،نام مجله ،شمارۀ مجله :شمارۀ صفحات
(ذکر مشخّصات همۀ نویسندگان الزامی است).
Augestad, P., Bergsgard, N.A., & Hansen, A (2006). The institutionalization of
an elite sport organization in Norway: The case of Olympiatoppen, Sociology
.یا of Sport Journal, 23: 293–313. 225-216 :)4(4

یادآوری :مقاالت انگلیسی موجود در پایگاه های مختلف اطّالعرسانی ممکن است برخی از ویژگی های مورد نیاز (مانند
شمارۀ صفحات) را نداشته باشند ،در این صورت آدرس دقیق منبع الکترونیک و دایرکتوری های آن از ابتدا تا انتها
ضروری است ،مثال:
Mondello, M., & Pedersen, P.M (2003). A content analysis of the journal of
sports economics, Journal of Sports Economics, Available at:
… www.libraryinfo.org /journals /education //...
کتاب:
 -1تألیف کتاب فارسی:
نام خانوادگی و نام نویسنده/نویسندگان (سال انتشار) .عنوان کتاب ،شمارۀ چاپ ،محلّ چاپ ،ناشر.
رمضانی نژاد ،رحیم؛ مالئی ،مینا و میریوسفی ،سید جلیل ( .)1391کاربرد تئوری سازمان در ورزش ،چاپ اول ،تهران،
انتشارات حتمی.
 -2ترجمۀ کتاب فارسی:
نام خانوادگی و نام نویسنده/نویسندگان (سال انتشار) .عنوان کتاب ،نام و نام خانوادگی مترجم یا مترجمان (سال) ،شمارۀ
چاپ ،محل چاپ ،ناشر.
مورگان ،گرت ( .)1986سیمای سازمان ،ترجمۀ اصغر مشبکی ( ،)1387چاپ اول ،تهران ،دانشکدۀ مدیریت دانشگاه
تهران.
 -3کتاب انگلیسی:
Chelladuray, P. & Madella, A (2006). Human resource management in olympic
sport’s organizations, First edition, Champaign, IL: Human Kinetics.
پایان نامه/رساله و گزارش های پژوهشی:
 -1پایان نامه و رساله:
نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار) .عنوان کامل ،پایان نامۀ کارشناسیارشد/رسالۀ دکتری ،نام دانشگاه ،نام
دانشکده یا گروه آموزشی.

 -2گزارشهای پژوهشی:
نام خانوادگی و نام مجری طرح (سال انتشار) .عنوان کامل ،نام مؤسسۀ ناظر.

