
 

  

شمارم و از جناب آقاي دكتر مبيني دهكردي مدير مسئول  در ابتدا فرصت را غنيمت مي

فصلنامه كه اين موقعيت را براي بنده فراهم نمود تا بتوانم به عنوان سردبير فصلنامه انجام 

اميدوارم با برداري از فرصت به دست آمده،  كنم. براي بهره وظيفه كنم، سپاسگزاري مي

همدلي و مساعدت هيات محترم تحريريه و همكاري شما نويسندگان محترم بتوانيم در 

ارتقاء و افزايش سطح كيفي فصلنامه گام هاي مهمي را برداريم. همانطور كه شاهد هستيد، 

تغييراتي در شيوه نامه نگارش فصلنامه در قسمت راهنماي نگارش مقاله به وجود آمده 

سازي و شتاب بخشيدن به فرآيند  يم نويسندگان محترم به منظور آساناست. اميدوار

پذيرش و چاپ مقاله خود، با تاكيد فراوان آن را به دقت مطالعه كنند و قبل از ارسال مقاله 

هاي آن را در تنظيم مقاله مورد توجه قرار دهند. در  از طريق پايگاه اينترنتي فصلنامه، نكته

ود كه در مقاله ارسالي، بعضي از اين نكته ها مورد توجه قرار ش برخي موارد مشاهده مي

هاي شود. در برخي موارد، نكته نگرفته است و به ناچار مقاله براي نويسنده پس فرستاده مي

شود و مقاله  داوران محترم كه به نويسندگان ارائه شده است، به صورت كامل اصالح نمي

شود. از آنجا كه اين رفت و   نده فرستاده ميبراي اصالح و بازنگري مجدد براي نويس

دهد، از نويسندگان محترم درخواست مي ها هم زمان و هم هزينه را به هدر مي برگشت

  شود از ابتدا مقاله را متناسب با راهنماي نگارش مقاله و سپس با نظر داوران تنظيم كنند. 

خني با نويسندگان نوشتم. از ) مطلبي را با عنوان س38در شماره پيشين فصلنامه (شماره 

نويسندگان محترم خواهشمندم عالوه بر نكته هاي مطرح شده در شيوه نگارش مقاله آن 

مطلب را نيز مورد توجه قرار دهند. همانطور كه در آنجا ذكر كردم، مقاله هاي علمي كه در 

امل هاي تحقيقاتي است كه ش طرح اين فصلنامه به چاپ خواهد رسيد، از نوع گزارش

متن مقاله  ،عنوان، چكيده فارسي، چكيده انگليسي، كليدواژه فارسي، كليد واژه انگليسي 

، يافته هاي تحقيق و بحث و نتيجه شناسياست. متن مقاله خود شامل مقدمه، روش منابع 

گيري است. به منظور رعايت الگوي استاندارد و يكسان سازي شيوه نگارش مقاالت، الزم 

ير عنوان فرعي ديگر در ذيل اين عنوان هاي اصلي خودداري گردد. تمامي است از هرگونه ز

مطالب مرتبط با بيان مسئله، ضرورت پژوهش، فرضيه هاي پژوهش، پرسش هاي پژوهش، 

شود و  ادبيات تحقيق، پيشينه پژوهش، مدل پژوهش و مانند آن در ذيل مقدمه نوشته مي

 نويسندگان باي سخن



ود ندارد. همينطور تمامي موارد مربوط به نياز به نوشتن هيچگونه عنوان فرعي ديگري وج

گيري، اعتبار و پايايي ابزار تحقيق، آماري، روش نمونه روش شناسي، جامعه آماري، نمونه

ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها در ذيل عنوان آوري دادهفرايند اجراي تحقيق، ابزار گرد

ذيل آن خودداري شود. به همين  مي آيد و از نگارش هرگونه عنوان فرعي در شناسيروش 

ها بايد به  آيد. جدول ها مي هاي حاصل از آزمون فرضيه ها، نتيجه يافتهعنوان ترتيب در ذيل 

هاي روش تحقيق معرفي شده است، تدوين شود. از ترسيم صورت استاندارد كه در كتاب

هاي جدول را  ستون  ها (به جز اولين خط افقي كه عنوان هاي افقي و عمودي در جدول خط

از اعداد جدا مي كند) خودداري شود. براي منبع دهي و شماره گذاري جدول ها، شكل ها 

و نمودارها از رويه استاندارد و يكنواختي تبعيت شود. در نهايت، در ذيل عنوان بحث و 

شود و هاي پيشين بحث و مقايسه مي هاي پژوهش هاي پژوهش با يافته يافته ،گيري  نتيجه

براي منبع نويسي نيز از فرمت شود.  هاي حاصل از پژوهش مطرح مي ها و پيشرفت ينوآور

  كه در شيوه نامه بطور مفصل به آن اشاره شده است، استفاده شود. APAاستاندارد 

هاي: چكيده (فارسي و انگليسي)، مقدمه، روش شناسي،  فقط عنوان بنابراين، در مقاله 

شود و عنوان فرعي  ابع با قلم برجسته (بولد) نوشته ميگيري و منها، بحث و نتيجهيافته

رسد،  شود. هر چند اين مطلب براي ارائه گزارش علمي بديهي به نظر مي ديگري ذكر نمي

هاي ارسالي اين چارچوب رعايت نمي شود الزم شد تا دوباره به آن اما چون در اغلب مقاله

هاي ارسالي شتاب بخشيم و از ايجاد الهاشاره كنم تا بتوانيم به فرآيند پذيرش و چاپ مق

  وقفه در چاپ پياپي جلوگيري كنيم. 
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