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 مقاله تهیة در نویسندگا  راهنمای
 

 سـامانة  در نـام  ثبـت  طریـق  از وزیری قطع با و 13 اندازة ،B zar قلم ،Word فایل در مقاله :مقاله سازی آماده
 فارسـی  های فرمول و اعداد از و شوند تنظیم کرل فایل روی تصاویر و نمودارها ها، جدول شود. ارسال مجله

 نشـریة  هـی   در مقاله همچنین، گردد. استفاده »/« عالمت از ،اعداد بین در «,» یا ».« عالئم برای شود؛ استفاده
 باشد. نشده چاپ خارجی یا داخلی

 

 است: مقاله یک الزمة زیر های ویژگی مقاله: ساختار
 انگلیسی. و فارسی به مقاله عنوان .1
 دار عهده نویسندة تعیین و تلفن ایمیل، خدمت، محل علمی، رتبة همراه به مؤلفان یا مؤلف اسامی .2
 مسئول. نویسندة و مکاتبات
 انگلیسی. و کلمه( 200 )حدود رسیفا چکیدة .3
 واژه(. 5 )حداکثر انگلیسی و فارسی به ها کلیدواژه .4
 تبیـین  و هـد   مسئله، بیان صفحه(: 2 یا 1 )در مقدمه ● باشد: ها ویژگی این دارای که مقاله متن .5
 بـرداری،  نمونـه  آمـاری،  جامعـة  پـژوهش،  نـوع  پـژوهش:  روش ● ؛نظـری  مبانی و نهیپیش پژوهش، ضرورت
 تبیـین  گیـری:  نتیجـه  و بحـ   ● ؛هـا  یافتـه  ● ؛ها داده تحلیل روش و پژوهش اجرای فرایند پژوهش، ابزارهای
 هــا، توصــیف و توضــی  هــا: پــانویس ● ؛پــژوهش راهکارهــای و پیشــنهادها هــا، محــدودیت ةارائــ پــژوهش،
 یکسـان  صـورت  بـه  انگلیسـی  یا فارسی به متن داخل منابع ● ؛اشخاص اسامی و ها اصطالح التین های معادل

 ؛APA دسـتورالعمل  براسـاس  مقالـه  انتهـای  در انگلیسی و فارسی منابع ● ؛ (صفحه شمارة سال، مؤلف، نام)
 هستند: منابع تنظیم ةشیو زیر های نمونه و مشخصات
 یک از بیش که صورتی ]در خانوادگی نام و کوچک نام و کوچک نام خانوادگی، نام :ها کتاب -
 محـل  ،اسـت[  ترجمه کتاب که ]درصورتی مترجم نام ،رانیک[یا به] کتاب نام (.انتشار تاریخ) باشد[ نویسنده

 .بعد[ به دوم چاپ ]از چاپ نوبت ،ناشر :نشر
 تهـران:  اعلـم،  الـدین جـالل  امیـر  ترجمـة  ،فلسفه به درآمدی (.1363) باکلر .ج و هرمن جان رندل،

 سروش.
Knight, E. B. & E. L. Lee (2008). A Guide to Teaching Developmental Psychology, UK: 

Wiley-Blackwell. 

 یـک  از بـیش  کـه  درصـورتی ] خانوادگی نام و کوچک نام و کوچک نام خانوادگی، نام :مقاله -
 مقالـه  کـه  صـورتی  در] متـرجم  نـام  ،کتـاب  یا نشریه نام ،[گیومه در] «مقاله نام» (.انتشار سال) [دارد نویسنده
 نشریه. در مقاله به مربوط های هصفح نشریه، ةشمار ،(سال) دوره ،[است شده ترجمه

 چهـارم،  شـمارة  چهـاردهم،  سال ،دانش نشر ،«بنویسیم فارسی» (.1372 تیر و )خرداد احمد سمیعی،
 .14ـ12 ص

Davies, M. (2011). “Concept mapping, mind mapping and argument mapping: What are the 

differences and do they matter?”, Higher Education, 62: 279-301. 
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