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 راهنمای تدوین مقاله و شرایط پذیرش 

 الف( کلیات  

 . مقاله ارسالی به مجله باید مبتنی برتحقیق و شامل نتایج نو و ابتکاری خود مؤلف باشد. 1

. مقاله نباید قبالً در مجله دیگری به چاپ رسييیده باشييد و نیز نباید همزمان برای مجالت دیگر ارسييال 2

 شده باشد. 

 . صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده یا نویسندگان است. 3

نویسينده یا نویسيندگان مشيخصيات دقیق خود را شيامل: نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، . الزم اسيت 4

ای جداگانه ارسيال در صيفحه  e-mailموسيسيه متبوع، شيماره تلفن تمان، نشيانی دقیق پسيت الکترونیکی 

 کنند. 

 . در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد، نویسنده مسئول مشخص گردد.5

 پست الکترونیکی به مجله ارسال گردد.سایت یا وبصرفاً از طریق  wordقاله در قالب برنامه . فایل م6

 . مجله در ویرایش مقاالت آزاد است. 7

 مقاله تدوین ب( راهنمای  

هيا بيه دو زبيان فيارسيييی و کلميه بيه همراه کلیيد واژه  250کلميه و حيداک ر    150. چکیيده مقياليه، حيداقيل  1

 ردد. انگلیسی تهیه و ارسال گ

 کلمه بیشتر نباشد.  8000کلمه کمتر و از  4000. حجم مقاله از 2

 ها.قولبرای نقل 12برای متن اصلی و  13با اندازه قلم   BZAR. نوع فونت مقاله 3

سيانتیمتر توچین گردند و داخل  5/1کلمه باید از دو طرف به اندازه   40های مسيتقیم بیش از . نقل قول4

 کلمه در داخل متن با گیومه مشخص گردند. 40گیرند و نقل قول های مستقیم کمتر از گیومه قرار 

 . توضیحات داخل متن به صورت پانوشت)پاورقی( آورده شود.5

( با شيماره گااری مشيخص  11( و فرعی )فونت تیتر، اندازه  12. عنوان های اصيلی )فونت تیتر، اندازه  6

 شوند.

 گااری شود. نمودارها، و جداول در صفحات جدا ترسیم و به ترتیب شماره، اشکال. 7

 APAبه روش  دهیارجاعج( 

  انتشيار مؤلف، سيال  نام خانوادگی  . تمام ارجاعات باید در داخل متن مقاله به این صيورت انجام گیرد: )1

چنانچه مؤلفی در (. Wright,1998: 250( یا )125  :1382فحه(، برای م ال: )موسوی،  شماره ص :منبع
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 جهت تمییز استفاده شود. a, b, cسال چند کتاب یا مقاله داشته باشد پس از ذکر سال نشر از حروف 

 .دوشيمی آورده  دیگرانواژه   سيسسچنانچه تعداد نویسيندگان از دو نفر بیشيتر باشيد نام نویسينده اول و .  2

( و 87  :1382،  دیگرانبيه عنوان م يال )محميدی و    ،اسيييتفياده شيييود  .et-alاز واژه    انگلیسيييی   منيابعدر  

(Wright et-al.,1998: 34 .) 
 هم از ویرگول نقطه با انتشيار سيال و  اسيامی  شيود، داده ارجاع متن در منبع یک از بیش به . اگر3

 (11 :1387دیگران،  و  عابدی ؛ 1389:87 مرادی،(شوند، مانند:  می  جدا

 ذکر انتشيار سيال و  نویسينده نام بار هر اسيت الزم شيود، می  داده اسيتناد بار چند منبع یک به اگر.  4

 نشود. استفاده "همان"عبارت  از و  گردد

شيود: . در ارجاع به منابع اینترنتی در صيورت مشيخص بودن نام نویسينده مطلب به این شيکل عمل می 5

انتشيار نیسيت گرچه در فهرسيت منابع (. نیازی به ذکر شيماره صيفحه و همچنین روز و ماه 1390)اعوانی،  

نام و بدون عنوان باشد، نام سایت باید ذکر گردد. در صورتی که مطلب مورد ارجاع از منبع اینترنتی، بی 

 (.1379گردد، مانند: )وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، به جای نام مؤلف ذکر می 

زم به صيييورت پاورقی . معادل انگلیسيييی اسيييامی و اصيييطالحات تخصيييصيييی و دیگر توضيييیحات ال6

 آید.گااری شده ذیل مطلب در همان صفحه می شماره

 به نیاز صيورت در شيود، ولی  نمی  اسيتفاده از« نقل »به واژه و  ثانوی منابع از پژوهشيی  هایمقاله . در7

 (12 :1997چامسکی،  از نقل به 21 :1392 گردد: )عموزاده، اقدام زیر شکل

 د( نگارش فهرست منابع

 منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شود:فهرست 

   کتاب -

 . نوبت چاپ ناشر،نشر: محل  .)به صورت ایتالیک( عنوان کتاب .)سال نشر( .نام  نام خانوادگی،

 ها، پرانتزها و دو نقطه دقیقاً به شکل فوق باید درج گردد.ها، نقطه: ویرگولتوجه 

. تهران: سييازمان انتشييارات پژوهشييگاه نظریه اعتدال در اخالق اسييالمی (.  1395م ال: اترك، حسييین. )

 فرهنگ و اندیشه اسالمی، چاپ اول.

 مقاله   - 

 دوره انتشيار )شيماره نشيریه(: .  )به صيورت ایتالیک(نشيریه نام   . عنوان مقاله   . ( انتشيار )تاریخ   . نام خانوادگی، نام 

 ه. ی مقال انتها   - ات ابتدا  شماره صفح 

 . 27- 1(:  9)   3  تأمالت فلسفی، گرا.  گرایی نتیجه (. تقریری جدید از وظیفه 1392م ال: اترك، حسین. ) 
 مقاله با دو نویسنده:

 روان ها. مجلهچالش و  هاچاله علمی: آثار در اسييتناد (.1391اعظم. ) شيياهبدا،ی، و  عبان، حری،
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 .63-56(: 12) 5،  تربیتی  علوم و  شناسی 

 اینترنتی منبع -

عنوان سييایت در صييورت  یا مطلب. عنوان مقاله . )سييال انتشييار در صييورت وجود(.نام خانوادگی، نام

 نشانی کامل سایت. وجود. بازیابی شده در تاریخ روز، از: 

 م ال فارسی: 

سييایت انجمن حکمت و فلسييفه  گرا؟گرا یا تکلیفاخالق کانتی وظیفه(.  1390آذر  9اعوانی، شييهین. )

 ، از:1394دی  12. بازیابی شده در ایران

http://ipso.ir/meeting_Conference_report.html?M=NEWS&MC=SHOWNEWS

&m_id=317&cntid=2526  

 م ال انگلیسی:  

Gardner, Davis. (1999). Plagiarism and How to avoid it. Retrieved on 5 Sep 

2015 from: http://www4.caes.hku.hk/plagiarism/image/all_in_one.pdf. 
ها، ذکر شماره صفحه الزم نیست.گها و وبالدر ارجاع به منابع اینترنتی، سایت
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