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مشخص گردد و ایمیل نویسنده مسئول نوشته شود.
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راهنمای نگارش مقاله
فصلنامه سالمت روانی کودک باهدف انتشار یافتههای علمی جدید ،بهه اها ک کشه دظ نه یهههها ،نناسهاندظ راهرارهها و روشههای جدیهد،
مقا ههای علمی پژوهشی در ح طه رواظنناسی کودک را ب اساس ن ایط زی میپذی د:
مقاالت مطابق راهنما و در مح ط ن مافزاری  Microsoft office word 2003یا باالت تنه م گ دد .مقاالت قابلپذی ش نامل مقهاالت
پژوهشی ،م وری ،مقا ه کوتاه و مقا ه موردی است .مقا ه نباید قبالً در ه چ مجله فارسی و یا انگل سی دیگ ی به ااپ رس ده بانهد و همزمهاظ
ب ای سای مجالت ارسال نشود .اصول اخالقی پژوهک در مقا هنویسی رعایت گ دد.
نحوه تنظیم مقاالت
متن فارسی مقا ه با فونت ،B Zarاندازه قلم  12با فاصله  1سانتیمت و حان ه ه سمت  2/5سانتیمت در دو ستوظ نونته نود .ار ده فارسی
و انگل سی و منابع در یک ستوظ تنه م نود .عناوین کلی مقدمه ،روش ،یافتههها ،بحه و منهابع در مهتن مقا هه بها انهدازه قلهم  13ضهی م و
زی عنواظها با اندازه قلم  11ضی م تنه م گ دد.
 در صفحه عنوان مقاله ،مطا ب زی به فارسی و انگل سی نونته نود:صفحه عنوان دستنوشته بايد شاال عناوان ،ناا و نا خاانوادی نويساندیان ،تبهاه عی ا و وابساتی سااالان و آدتس پسات
الکترونيک (لانند ايرنويس اين صفحه) باشد .نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorبا عالمت * متمایز نهود و در زی نهوی
صفحه اول مشیص گ دد.
 ار ده فارسی حداکث تا  250واژه و درب گ نده ساختار زی باند:● زم نه و هدف ( ،)Background & Purposeروش ( ،)Methodیافتهها ( ،)Resultsنت جهگ ی ( )Conclusionو کل هدواژههها
( )Keywordsکه ه کدام در یک پارگ اف مجزا ب اید .کل دواژهها حداقل  3و حداکث  7واژه باند .ار ده انگل سی ن هز بایهد از حها مفههوم،
منطبق با ار ده فارسی باند و در آظ ،عنواظ مقا ه و مشیصات نویسندگاظ ن ز به انگل سی ب گ دانده نده باند (تعداد کلمات ار هده انگل سهی
حداکث  500کلمه) .فونت و اندازه قلم بیکهای میتلف ار ده مانند جدول زی باند .اندازه قلم تمامی زی نوی ها در کل مقا ه  9باند.

عنوان مقاله به انگلیسی)Times New Roman (font Size: 15
لربهه عی

اسال نويسندیان به انییيس )Times New Roman (font Size: 10
و لشخصات ساالان به انییيس (لشابه فاتس دت ايرنويس چکيده انییيس بيايد و حرف اول یروه ،تشته ،دانشکده ،دانشیاه ،شهر و کشوت بزتگ بايپ شود)

)Abstract Times New Roman (font size: 14
)Background and Purpose: Times New Roman (font size: 12
)Method: Times New Roman (font size: 12
)Results: Times New Roman (font size: 12
)Conclusion: Times New Roman (font size: 12
)Keywords: Times New Roman (font size: 12
نکته :ار ده پاراگ افبندی نود و ه یک از بیکهای ار ده در یک پارگ اف ب اید.

فصلنامه سالمت روانی کودک

چکیده مقاالت گزارش مورد (:)case report
نامل حداکث  125کلمه و عناوین زی باند:
زمینه يا سابقه ( : )Background or Literatureد ل انتیاب مورد و هدف از مطا عه آظ را توض ح میدهد.
مورد ( :)Caseنامل خالصهای از یافتههای با نی ،نابهنجاریهای آزمایشگاهی مهم ،روش درماظ و نت جه کسبنده از درماظ است.
نتیجهگیری ( :)Conclusionنامل خالصهای از یافتهها و کشف ات اصلی و علل منحص بهف د بودظ مورد است.
چکیده مقاله مروری :ار ده مقا ه م وری در ب شت اوقات سازماظن افته هستند و در اینگونه موارد الزم است حداکث  25کلمه باند .ار هده
مقا ه م وری در صورت سازماظیافته بودظ باید حداکث  300کلمه و نامل عناوین زی باند:
هدف ( :)Purposeکه نامل هدف و منهور از م ور مقاالت است.
منابع دادهها ( :)Source of dataنامل ذک منابع تحق ق است.
روش مطالعه ( :)Methodکه نامل تعداد مطا عات انجامنده و مع ارهای انتیاب است.
يافتهها ( :)Resultsکه نامل جمعبندی اطالعات و ارتباط م اظ جمالت و یرپاراگی یافتهها و نتایج بهدستآمده از م ور مقا هها است.
نتیجهگیری ( :)Conclusionنامل نت جهگ ی نهایی و کارب دهای با نی از مطا ب ارائهنده در مقا ه موردنه است.
متن اصلی مقاله (بدون احتساب منابع ،جداول و شرح تصاویر حداکثر ۳5۰۰کلمه) شامل موارد زیر است:
مقدمه :در این قسمت به ب اظ هدف ،ب اظ مسئله ،تع یف اصطالحات تیصصی یا اختصارات علمی ،اطالعات ارائهنده در سهای پهژوهکههای
مشابه ،ض ورت پژوهک و نوآوری پژوهک نسبت به پژوهکهای قبلی ،سؤاالت بدوظ پاسیی که این پژوهک به آظها پاسه میگویهد و ب هاظ
این موضوع که اگونه نتایج این پژوهک میتواند به رفع ابهامات کمک کند پ داخته مینود (حجم مقدمه مقا ه با توجه به فونت و انهدازه قلهم
موردنه مجله نباید ب ک از  2صفحه باند).
روش :نامل اطالعات کلی در مورد ن وه انجام پژوهک است .این قسمت نامل اطالعاتی در مورد ط ح پژوهک ،جامعه آماری ،نمونهه ،روش
نمونهگ ی و منطق تعداد اف اد نمونه ،مالکهای ورود و خ وج به مطا عه ،ابزار اندازهگ ی ،نحوه جمعآوری اطالعات (به نحوی باید نونته نود
که ه خوانندهای بتواند با آظ ،تج به نویسنده مقا ه را تر ار کند) ،رعایت موازین اخالق در پژوهک ،موقع هت پهژوهک و روش ب رسهی اسهت.
مقاالت اث بیشی باید نامل رضایتنامه آگاهانه اف اد موردپژوهک باند (حجم بیک روش به طور کلی ب ک از  1صفحه نباند).
يافتهها :خالصه یافتههای بهدستآمده از دادههای جمعآورینده و نتایج م بوط به تحل ل آزموظهای آماری است که در قا ب جدول و نمهودار
گزارش مینود .عنواظ جدول باید در وسط صفحه و باالی آظ نونته نود و عنواظ نمودار ،زی آظ نونته نود ،تمامی اعداد این بیک ،بهصورت
فارسی نونته نود .از گزارش جدولهای غ ض وری خودداری نود (حداکث تعداد جدول در ه مقا ه از ه نوعی باند نباید ب شت از  6تا باند و
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حداکث تعداد نمودار موردقبول ب ای ه مقا ه اه پژوهشی و اه غ پژوهشی  3تا است) .در ضمن تعداد صفحات این بیک به تعهداد متی هها و
ف ض ههای پژوهک بستگی دارد و ی اصل تلی ص در ارائه نتایج مهم است به طوری که تعداد صفحات کل مقا ه با توجه به فونت و اندازه قلهم
موردنه مجله به ه چ وجه نباید ب ک از  12صفحه باند).
 در جدول و نمودارها تمامی اعداد فارسی باند. -اعداد اعشاری در متن فارسی ،جدول و نمودارها با ( )/و در متن انگل سی با ( ).از هم جدا نوند.

وارد ک دظ عنواظ و اسامی انگل سی مقاالت فارسی حتماً از نسهیه ار هده انگل سهی همهاظ منبهع اسهتفاده نهودر در صهورت وجهود ندانهتن
ان ن ار دهای ،ت جمه عنواظ و اسامی تنها در موارد بس ار محدود قابل انجام است که در این صورت باید دفت مجله مطلع گ دد .الزم به ذک
است که محدودیتی در تعداد منابع وجود ندارد و ی نویسنده باید ضمن ب رسی تحو ی منابع در سال های میتلف ب منابع روز دن ا تاک هد دانهته
باند .همچن ن نباید تعداد منابع آظ ق در زیاد باند که خواننده را داار س درگمی کند .الزم به ذک است که تعداد منهابع در مقهاالت ف اتحل هل و
م وری/نه ی معموال ب شت از مقاالت پژوهشی است.
نکته :عنواظ مجالت باید ب اساس آنچه در سایت  http://www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.htmlموجود است ،به نرل کوته-
نونت ب اید ،درصورتیکه عنواظ مجله در سایت باال ق ار ندانت کامل آورده نود.
الزم به یادآوری است خطوط دوم و سوم ه منبع بهاندازه  ./4تورفته نود تا تمایز ب ن منابع مشیص گ دد و تکتک ارجاعات دروظمتنی بها
منابع پایانی مطابقت داده نود و مسئو ت کواکت ین انتباه ب عهده نویسنده مقا ه است .اندازه قلم منابع  11باند.
مجله:
نام خانوادگی و ح ف اول نام نویسنده یا نویسندگاظ (اگ تعداد نویسندگاظ ب ک از  6نف است از نف هفتم به بعد نهام سهای نویسهندگاظ بها واژه
 et alجایگزین نود) .عنواظ مقا ه .عنواظ مجله .سال انتشارر دوره (نماره) :نماره صفحات.
مثال مجله فارسی:
Dorudian Z. The impact of roll-playing technique on social adjustment and academic achievement in
dyscalculia students of Tehran province, academic year 87-88. Journal of quarterly psychology of
exceptional individuals. 2011; 1(2): 85-101. [Persian].

مثال مجله انگل سی:
Mc Intosh R, Vaughnl sh, Zarayoza N. A review of social interventions for students with learning
disabilities. J Learn disabl. 1991; 24(8): 451-458.
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بحث و نتیحهگیری :در این بیک به خالصهای از یافتهها انارهنده و به تفس و ن ح آظها پ داخته نود ،همسویی و ناهسویی یافتههها بها
یافتههای پژوهکهای مشابه قبلی مورد مقایسه و ب رسی ق ارگ فته و تب ن نود ،سپ نت جهگ ی کلی و عملی و قابل ت تعم مپذی ی نتایج و
درمجموع ارائه آنچه از این پژوهک به علم اضافهنده است ،نونتهنده و در راستای آظ به ب اظ محدودیتههای پهژوهک و ارائهه پ شهنهادهای
پژوهشی و کارب دی ب ای پژوهکهای آتی پ داخته نود (تعداد صفحات این بیک نباید به ه چ وجه ب ک از  2صفحه باند).
تشکر و قدردانی :از کسانی که بهصورت مادی و معنوی (کمک فنی ،نونتاری و غ ه) نویسندگاظ را یاری ک دهاند قدردانی نود .در صهورت
امراظ علت قدردانی از اف اد و نقک آظها بهاختصار نونته نود.
منابع ( :)Referenceنماره منابع در متن ق د نود و از عدد یک ن وعنده و به ت ت ب به آظ اضافه گ دد .ضمن انطباق تعداد منابع موجود
در متن مقا ه و فه ست انتهایی آظ ،منابع به ت ت ب ظهور ،در فه ست منابع آورده نوند .جهت افزایک اعتبار مقا ه ،بهت است از منابع دستاول
استفاده نود ،همچن ن منابع بهگونهای بانند که قابل ت دست سی اینت نتی به آظها وجهود دانهته بانهد .منهابعی کهه از ط یهق اینت نهت امرهاظ
دست سی به اطالعات کتابنناختیناظ ن ست (نه پایاظنامهها و یا ط حهای منتش نشده و …) نباید مورد ارجاع ق ار بگ ند.
جهت یرنواختی منابع ،منابع فارسی به انگل سی ب گ دانده نود و در پایاظ منابع فارسهی داخهل ک ونهه واژه ] [Persianنونهته نهود .به ای

کتاب:
نام خانوادگی و ح ف اول نام نویسنده یا نویسندگاظ .عنواظ کتاب .نوبت وی ایک .محل انتشار :نان  ،.سال انتشار ،صفحات استفادهنهده .قبهل از
ذک نماره صفحه ح وف  pp:آورده نود .در مورد کتابهای فارسی در آخ منابع داخل ک ونه واژه ] [Persianنونته نود.
مثال کتاب فارسی:
Hosseinkhanzadeh A. Social skills training to children and adolescents. Second edition. Tehran:
Roshdefarhang; 2013, pp: 282-258. [Persian].

مثال کتاب انگل سی:
;Hartas D. Dyslexia in the early years: A practical guide to teaching and learning. New York: Routledge
2006, pp: 29-38.

فصلی از کتاب:
نام خانوادگی و ح ف اول نام نویسنده یا نویسندگاظ فصل .عنواظ فصهل .آوردظ حه ف :«In» :نهام خهانوادگی و حه ف اول نهام نویسهنده یها
نویسندگاظ کتاب .عنواظ کتاب .نوبت وی ایک .محل انتشار :نان ر سال انتشار ،صفحات مورداستفاده .قبل از نونتن نماره صهفحه حه وف pp:
آورده نود .در مورد کتابهای فارسی در آخ منابع داخل ک ونه واژه ] [Persianنونته نود.
Lowe CT. Construction of hand splints. In: Trombly CA, editor. Occupational therapy for physical
dysfunction. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1989, pp: 90-97.
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ترجمه کتاب:
نام خانوادگی و ح ف اول نام نویسنده یا نویسندگاظ .عنواظ کتاب .استفاده از عبارت ( .)Persian translatorنام خانوادگی و حه ف اول نهام
مت جم یا مت جم ن .نوبت وی ایک .محل انتشار :نان  ،.سال انتشار ،صفحات مورداستفاده .قبل از نونتن نماره صفحه ح وف  pp:آورده نود.
Marnat G.G. Handbook of psychological. Passha sharifi H, Nikkho M. (Persian translator). Fourth
edition. Tehran; 2008, p: 294.

پاياننامه:
نام خانوادگی و ح ف اول نام نگارنده پایاظنامه .عنواظ پایاظنامه ]باب اظ درجه پایاظنامه [ .نام دانشرده ،نهام دانشهگاهر سهال انتشهار ،صهفحات
مورداستفاده .قبل از نونتن نماره صفحه ح وف  pp:آورده نود .در مورد پایاظنامههای فارسی در آخ منابع داخهل ک ونهه واژه ][Persian
نونته نود.
پاياننامه فارسی:
Ashoori J. The role of motivational strategies, cognitive learning strategies and learning of peers in
predicting English language achievement [Thesis for Master of Science]. [Semnan, Iran]: Faculty of
Psychology, Semnan University; 2010, 32-52. [Persian].

پاياننامه انگلیسی:
Ho SH. Preventative risk modeling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue virus
in Western Australia [master’s thesis]. [Perth, Australia]: Nursing Faculty, University of Western
Australia; 2015, pp 35-55.

منابع الکترونیکی
Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [Serial Online] 1995 Jan.
Mar [Cifeg 1996 Jun 5]: 1(1): [24 Screens]. Available From: URL:
http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm

نوند .اندازه قلم زی نوی

 الزم است آظ دسته از اسامی خاص که در بیک منابع آورده نشدهاند و ب خی اصطالحات خاص زی نوی 9و با فونت  Times New Romanباند.
 نویسنده باید با ثبتنام در سایت مجله ( ،)www.childmentalhealth.irمقا ه خود را در دو فایل (یک فایل با ذک مشیصهات و یهکفایل بدوظ ذک مشیصات نویسنده یا نویسندگاظ) به هم اه تعهدنامه از ط یق سامانه ارسال کند.
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انگل سی

 در متن مقا ه تمام اصول و قواعد نگارنی رعایت نود .ب ای مثال عالمتهای نقطه ،وی گول و نقط وی گول به واژة قبل خود میاسهبند وواژة بعد با یکفاصله از آظها نونته مینود .همچن ن تمامی کلمههای ت ک بی بهصورت نیمفاصله نونته نود.
رعايت محدوديت های اخالقی :در کارآزمایی های با نی ،اسامی نمونهها و ب مارستاظها ،خصوصاً در تصاوی ذک نشود ،اخذ رضایتنامه از
آزمودنیها ب اظ نود .مشیص نود که مطا عه اپ دم و وژیک یا کارآزمایی با نی توسط کم ته اخالقی در پژوهک دانشهگاه یها م کهز تحق قهاتی
پ ش فته و یا وزارت بهدانت و درماظ و آموزش پزنری تصویب نده است.
ااپ و انتشار مقا ه کارآزمایی های با نی منوط به ثبت آظ در م کز ثبت کارآزمایی های بها نی ایه اظ ) (IRCTیها هه یهک از م اکهز ثبهت
ب نا مللی مورد تای د سازماظ بهدانت جهانی است.
تضاد منافع :نویسندگاظ ،مسئول نناسایی و اعالم موارد مشمول تضاد منافعی هستند که میتواند در مورد کارناظ سهوگ ی ایجهاد کنهد ..در
مطا عات اندم کزی ،توافق نامه محقق ن م اکز پ وست نود .در مطا عاتی که از ط ف ن کتهای خصوصی حمایت می نوند ذک مفهاد توافهق
نامه و قضاوت س دب تع ن کننده خواهد بود .نویسندگاظ مقا ه باید تمامی حمایتهای ما ی و ارتباطات نیصهی مشهمول تضهاد منهافع را در
قسمت تشر و قدردانی ذک نمایند.
 مسئو ت محتوای علمی مقا ه ب عهده نویسنده (نویسندگاظ) است. -ب ای ارسال مقا ه فقط از ط یق سامانه مجله اقدام گ دد و مقاالت ارسا ی از ط یق پست یا ایم ل رس دگی نمینود.
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نشانی دفتر مجله :استاظ گ الظ ،رنت ،خ اباظ گلسار ،کواه  ،89سهاختماظ آت هه ،طبقهه اول ،واحهد دوم .نهماره تمهاس،01333125531 :
 09126791369پست ا رت ون ریPsydevch@gmail.com :
سایت تیصصی مجلهwww.childmentalhealth.ir :

