راهنمای نگارش ،روند بررسی و شرايط پذيرش مقاله در دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهش های آموزش و يادگیری
پژوهشگران گرامی ،مطابق مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقاات و فنااور
مبنی بر تغییر نام نشریه دانشاور رفتاار (تربیا و اجتماا ) باه دو فصـلنامه علمـی-
پژوهشی پژوهش های آموزش و يادگیری ،نشریه حاضر پذیرا مقاله هاایی در
حوزه بهبود آموزش در نظام ها آموزشی و نیز تساهی فراینا یااددهی  -یاادگیر از
انوا رشته ها تخصصی مرتبط ،خواه بود.
الف) نحوه تايپ مقاله:
 .1تایپ در محیط  word 2003با تنظیم ها کام زبان فارسی ،انجام شود .اگر از
ورژن ها  wordباالتر از  3002استفاده می کنی  ،بای خروجی  wordخود را در
قالب؛  ، word 97-2003 *.docتنظیم کنی .
 .3تایپ متن فارسی با رعای فاصله و نیمفاصله باش (به طور نمونه؛ "میشود"،
"کتابها"" ،کمتر"" ،بیشتر" و .)...
 .2رسم ج اول ،تایپ اع اد و ارقام" به فارسی بوده و "اع اد اعشار " نیز به شک
نمونه ( )2/74تایپ شود  .از " فاصله گذاشتن"به وسیله "،تب" و یا "اینتر" در این جا،
خوددار شود.
 .7از قلم بول ش ه  B lotusبا شماره  13برا تایپ متن فارسی ،قلم بول ش ه B
 Yagutبا شماره  10برا چکی ه فارسی و نیز قلم  Times New Romanبا
شماره  9برا متن انگلیسی ،استفاده کنی .
 .5اشکال ،ج اول و نمودارها به صورت سیاه و سفی  ،به کمک نرم افزار word 2003
تایپ و تنظیم ،ش ه باشن .
 .6اشکال ،ج اول و نمودارها بای به وسیله شماره ،مشخص گردن و در متن مقاله نیز با
همان شماره ،مورد اشاره قرار گیرن .
 .4اسامی و اصطالحات التین بای در پایین همان صفحه ،پانویس شون .
 .8چنانچه مقاله ،مستخرج از طرح پژوهشی مصوب اس  ،در پانویس صفحه نخس  ،با
ذکر مرکز /موسسه تامین کنن ه اعتبار طرح پژوهشی ،مراتب زیرنویس شود.
ب) ترتیب عناوين و ساختار مقاله:
 .1عنوان (با فون بول ش ه  B Trafficبا شماره .)30
 .3نویسن ه و یا فهرس مشخصات نو یسن گان به شک نمونه زیر (رعای موارد ذی ،
جه درج مشخصات نویسن ه/گان ،در چکی ه فارسی و انگلیسی ،ضرور اس به
عالوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ ش ه مجله را برا تنظیم مقاله خود ،مالحظه
کنی )؛
 نام و نام خانوادگی نویسن ه /نویسن گان (در چکی ه فارسی با قلم بول ش ه  B Zarباشماره .)11
 شماره گذار رو اسامی نویسن ه/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب بارعای ؛  )1سطح تحصیلی /مرتبة علمی )3 ،گروه آموزشی )2 ،نام دانشگاه (در چکی ه
فارسی با قلم معمولی  B Lotusبا شماره .)11
 ستاره گذار و تعیین نویسن ة مسئول (در صورت تع د نویسن گان) به همراه آدرسپس الکترونیک ،نشانی کام پستی و تلفن تماس و (در چکی ه فارسی با قلم معمولی
 B Zarبا شماره .)9
 .2چکی ه فارسی( 300تا  200کلمه) (شام مق مه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیر )
به همراه کلی واژهها (ح اکثر هف کلمه).
 .7چکی ه انگلیسی (شام مق مه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیر ) و کلی واژهها.
 .5مق مه.
 .6فرضیه /سوال ها پژوهش.
 .4روش پژوهش ،جامعه آمار  ،برآورد نمونه و روش نمونه گیر  ،ابزار/ها پژوهش،
شیوه تحلی دادهها.
 .8یافته ها.
 .9بحث و نتیجه گیر .
 .10منابع.
ج) شیوه ارجاع دهی در متن
ارجا دهی را از شرو مقاله ،تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخ کروشه [ ]،
انجام داده و تا آخرین منبع استفاده ش ه ،ادامه دهی (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و
ذکر؛ فامی مولف ،سال و صفحه در آن ،خوددار کنی ) .در فهرس منابع پایانی ،منابع
مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله ،پش سر هم قرار دهی  .چنانچه
استفاده از منبعی ،تکرار ش ه اس  ،همان منبع مورد استفاده را مج داً ،تکرار کنی .

د) شیوه منبع نويسی در فهرست منابع
فارسی
 مقاله :نیک نفس ،پ رام ( .)1244بررسی نوزادان مادران دیابتی .مجله بیمار هاکودکان ،سال  ،2شماره  ،3صص .62-85
 کتاب :قرهباغیان ،مرتضی ( .)1240اقتصاد رش و توسعه .تهران :نشر نی. ترجمه کتاب :الیون ،دیوی ( .)1280پسام رنیته ،ترجمه محسن حکیمی .تهران:انتشارات آشیان.
 فصلی از کتاب :بهرامی ،فری ون و نوحی ،علینقی ( .)1245کنترل کیفیآزمایشها لیپی ها سرم .در :تضمین کیفی آزمایشگاهی؛ محم  ،حسن و جلیلی،
حسین ،تهران :مرکز نشر دانگاهی ،صص .61-50
 پايان نامه -احم  ،جواد ( .)1244تأثیر نمک ی ددار در کاهش ن ول ان ازة گواتردر شهریار .پایاننامه کارشناسی ارش  ،تهران :انستیتو تحقیقات تغذیه ،دانشگاه علوم
پزشکی شهی بهشتی.
مقاله منتشر نشده -محم  ،حسن و احم  ،جواد .عوارض ناشی از مصرف
کینی ین در  200بیمار قلبی .مجله نظام پزشکی جمهور اسالمی ایران ،زیر چاپ.
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ه) شرايط داوری و پذيرش مقاله:
.1مقاله ارسالی نبای در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش ،به چاپ رسی ه باش
به عالوه مقاله همزمان برا سایر نشریه ها نیز ،ارسال نش ه باش .
 .3مقاله مستخرج از پژوهش نویسن ه /نویسن گان باش .
 .2داور اولیه برا مقاله ها دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی
اولیه فوق الذکر ،جه داور برا سه داور ،ارسال می گردد .چنانچه مقاله مورد تایی
ح اق دو نفر از آنان ،قرار نگرف  ،ع م اولوی به نویسن ه ابالغ میگردد .اگر ح اق دو
نفر از داوران ،اصالح مقاله را پیشنهاد دهن  ،مراتب نظر داوران ،به اطال نویسن ه خواه
رسی تا مقاله اصالحی دارا بخش ها رنگی ش ه را به همراه نامه شرح نحوه
اصالحات ،در سای مجله درج نماین .
 .7مقاله اصالحی نگارن ه/گان ،جه داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریاف
تایی نهایی از سو و به عالوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر ،در
اولوی چاپ قرار میگیرد.
 .5هوی نویسن ه/گان و داوران برا یک یگر ،نامشخص اس .
 .6نویسن گان در ارجاعات خود به ح اق دو مقاله از شماره ها قبلی نشریه پژوهش
ها آموزش و یادگیر ارجا و آن ها را در فهرس منابع مقاله خود ،رنگی کنن .
 .4مقاله ها پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستا حیطه موضوعی
نشریه باشن  ،در اولوی قرار می گیرن .
 .8مقاالت ارسالی که مطابق راهنما نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نش ه باشن ،
عودت داده خواهن ش .

