راهنمای تدوین مقاالت علمی  -پژوهشی (آیندهپژوهی دفاعی)
مقاله باید حاصل کار پژوهشی و علمی بوده و قبال در نشریه دیگری (اعم از داخلی یا خارجی) و یا
مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده و یا همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده
باشد.
تبصره :1آن دسته از مقاالت ارائه شده در مجامع علمی که صرفاً خالصه آنها چاپ شده باشد (مشروط
به ذکر مشخصات کامل مجمع) قابل بررسی است.
تبصره :2مقاله مروری ( )Article Reviewاز نویسندگان مجرب و صاحب مقاالت پژوهشی در زمینه
مورد نظر ،به شرطی پذیرفته میشود که در تدوین آن منابع متعدد ،مستند و در خور توجهی استفاده
شده باشد.
 -1زبان رسمی نشریه فارسی است اما مقاالت به زبان انگلیسی نیز قابل بررسی خواهد بود.
 -2مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد.
 -3حداکثر حجم مقاله شامل متن ،شکلها ،نمودارها و جدولها  20صفحه است.
 -4مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:


صفحه اول :عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و
انگلیسی (نام نویسنده مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛ آخرین مدرک تحصیلی،
مرتبه علمی و محل اشتغال به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات شامل
آدرس پستی ،شماره تلفن ،شماره دور نگار ،نشانی پیام نگار (پست الکترونیکی) به فارسی و
انگلیسی؛ نام موسسه تامین کننده مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله (در صورت تمایل).



صفحه دوم :عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیده فارسی (حداکثر  300کلمه و حداقل250
کلمه)؛ کلید واژگان فارسی (حداکثر  5واژه) عنوان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیده مبسوط
انگلیسی ()Abstract Extended

چکیده مبسوط انگلیسی باید دارای ساختار زیر باشد :
 صفحه اول :عنوان مقاله  ،نام ،محل اشتغال و مرتبه علمی نویسنده (نویسندگان)صفحه دوم :ارکان چکیده مبسوط شامل:

-

Results and ,Methodology ,Introduction ,Extended abstract
Keywords ,Conclusion ,discussion

این خالصه باید حداقل  700و حداکثر  1000کلمه باشد.


صفحات بعدی :شامل مقدمه ،مبانی نظری ،روش تحقیق ،بحث و یافته
ها ،نتیجهگیری ،سپاسگزاری ،منابع.

تبصره  :1مشخصات نویسنده  /نویسندگان بجزء در صفحه اول  ،نباید در هیچ قسمت دیگری از
مقاله ذکر شود.
تبصره  :2اصطالحات خارجی با معادل های دقیق و رسا در زبان فارسی و نا م کامل واژه و عبارت-
های اختصاری بکار رفته در متن ،به زیر نویس ارجاع شوند
تبصره  :3نقشه ها و نمودارها به صورت سیاه و سفید و با کارکرد محتوایی مناسب تهیه شود
 -1حروف چینی مقاله باید در برنامه  wordو با رعایت حاشیه  3سانتی متری در هر دوطرف و
فاصله  1سانتی متر میان سطرها صورت گیرد .الزم است در متن فارسی از قلم  Bنازنین B ( 13

 )Nazaninو در متن التین از قلم تایمز  )Times New Roman( 11استفاده شود.
 -2فهرست منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و
شماره صفحه در داخل پارانتز ( ) آورده شود مثالً (پرتوی )1382،22 ،و منابع التین بصورت
( )Partovi, 2014 : 25باشد.
 -3شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله بر اساس حروف الفبا بایستی به
صورت نمونه های زیر باشد:
کتاب :پرتوی ،محمدتقی ،1381،تحقیق در عملیات  ،2مؤسسه چاپ و انتشارات صنوبر ،تهران.
مجله :کولیوند ،حسن ،و پرتوی ،محمدتقی  ،1390زمینه های تحقق و راهکارهای اجرای نظام
آموزشی با رویکرد پژوهش محوری ،فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال هشتم ،شماره  ،20صص -97
.116
تبصره :در صورت استفاده از پایان نامه یا رسالههای دانشجویی ،ذکر نام استاد راهنما ،عنوان
رشته و نام دانشگاه مربوط الزامی است.
الزم است کلیه منابع التین بر اساس فرمت زیر نوشته شود:
Partovi M.T. 2013, an investigation into Impacts of IT on decision making of
IRIA’s Commanders

 - 1مقاالت برگرفته از پایان نامه و رساله دانشجویان با نام استاد راهنما ،مشاوران و دانشجو به
صورت توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر میشود.
 -2مسئولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهده نویسنده یا نویسندگان
است.
 -3نشریه ((آینده پژوهی دفاعی)) حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود
محفوظ میدارد و از بازگرداندن مقاالت دریافتی معذور است.
 -4با توجه به ضرورت مشارکت نویسنده /نویسندگان محترم در تأمین هزینه های آماده
سازی ،چاپ و انتشار نشریه ،از هر مقاله تعیین شده برای چاپ ،مبلغدویست هزار ریال به ازای

هر صفحه سیاه سفید و مبلغ پانصدهزار
ریال به ازای هر صفحه رنگی (در صورت الزام در چاپ رنگی) دریافت خواهد شد.
(به منظور حمایت از نویسندگان محترم مقاالت فعال هیچگونه هزینه ای دریافت نمی گردد).
 -5مقاالت رد یا انصراف داده شده پس از  3ماه از مجموعه آرشیو مجله خارج خواهد شد و
مجله هیچگونه مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.
 -6ارسال مقاالت از طریق ثبت نام و بارگذاری در سایت نشریه به آدرس www.dfsr.ir
انجام میپذیرد.
 -7برای مشاهده مقاالت به چاپ رسیده میتوانید یه سایت الکترونیکی www.dfsr.ir :و
یا پایگاه استنادی علوم جهان اسالم  ISCمراجعه کنید.
نشانی دفتر نشریه :تهران ،میدان پاستور ،خیابان دانشگاه جنگ ،دانشگاه فرماندهی و ستاد
آجاتلفن021-66414191 :

