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 برخی نکات مهم برای داوران نشریه

 با عرض سالم و احترام خدمت تمام همکاران محترم مجله

 ،ندگاننویسهلهه بهرای مقاالت بر آن شدیم تا عالوه بر فرمت مقاهمکاران محترم مجله در ارزیابی بین برای انسجام و همسویی 

 سازمانی هم برای مجله تنظیم کنیم. فرمتی درون

 توجه شود دقیقاهر دو فرمت  به نکات  لطفا در داوری و تنظیم مقاالت حتماً

 چکیده

 در چکیده عالوه بر رعایت فرمت راهنمای نویسندگان مطالب زیر رعایت شود

 دکلمه نباش 250ات چکیده بیشتر از تعداد کلم .1

ولهین کلمهه ا)غیر از حهرف او   انگلیسی و قسمت کلید واژه حتما تمام کلمات با حرووف کوچک نوشته شود. در چکیده 2

 کلیدواژه(

   مقدمه

 :در مقدمه و بحث عالوه بر رعایت فرمت راهنمای نویسندگان مطالب زیر رعایت شود

 توجه شود که مفهوم جمالت دقیقا گویا باشد .1

 برای یک پاراگراف به شکل زیر توجه کنیددر صورت وجود چند رفرنس  .2

 است.( 6 و ،5 ،1رفرنس ) 3و همچنین برای مثا  برای  (3 و 12رفرنس ) 2شکل درست برای  در فرمت مجله

لهی بعهد از وچسهبند ل مهیویرگو  و ... به کلمه قبه. این عالئم مانند نقطه، ویرگو ، نقطهرعایت شود دقیقاً گذاریقطهعالئم ن

 .فاصله بیفتدآنها یک 

 4ه نبنویسد  3رفرنس درون متنی  ،2ترتیب شماره های رفرنس چک شود مثال نویسنده بعد رفرنس درون متنی  .3

 تعداد رفرنس های درون متنی با تعداد رفرنس های درون متنی منابع چک شود .4

 در ترجمه اصطالحات به راهنمای زیر توجه شود: .5
 است )از ذکر گروه کنتر  خودداری شود( Control groupمعاد    گروه گواهاصطالح  .1

 است )از ذکر معاد  غلط آرمیدگی خودداری شود(  Relaxationمعاد   زداییتنشاصطالح  .2

 است )از ذکر معاد  غلط تکانشی خودداری شود( Impulsivityمعاد   برانگیختگی اصطالح .3

 است )از ذکر کلمۀ خودپنداره خودداری شود( Self-Conceptمعاد    خودپنداشتاصطالح  .4

ن از سابقۀ کاربرد آ است که به لحاظ چند بعدی بودن مفهوم و مرجعیت آن از لحاظ شاهنامه و  Attitudeمعاد   بازخورد اصطالح .5

 دیرباز در روانشناسی اجتماعی  حائز اهمیت است )از ذکر کلمۀ نگرش خودداری شود(

 است )از ذکر کلمۀ کنتر  خودداری شود( Controlمورد مهارگری معاد   یا بر حسب مهارکردناصطالح  .6
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 است  )از ذکر کلمۀ خودکنترلی خودداری شود(  Self-controlیا مهار خود معاد   مهارگریخوداصطالح  .7

 است )از بکاربردن نفس به جای خود خودداری شود( Self-Confidenceمعاد    اعتماد به خوداصطالح  .8

 است   Validityمعاد    روایی اصطالح .9

 است   Reliabilityمعاد  اعتبار اصطالح  .10

 است )از ذکر کلمۀ عزت نفس خودداری شود(  Self-Esteemمعاد   حرمت خوداصطالح  .11

 است )از بکار بردن فشار روانی که معادلی غلط  یا ذکر استرس خودداری شود(  Stressمعاد   تنیدگیاصطالح  .12

 است )از ذکر تنیدگی زا خودداری شود(  Stressingمعاد   آورتنشاصطالح  .13

 است )از ذکر تنیدگی زای یا استرس زا خودداری شود( Stressorمعاد   تنشگراصطالح  .14

 است )از ذکر کلمۀ چالش خودداری شود( Challengeمعاد   کشاکشاصطالح  .15

 شود( است )از ذکر کلمۀ رشد خودداری  Evolutionو  Developmentمعاد  تحول اصطالح .16

 است )اصطالح رشد فقط برای مشخص کردن نقطه ای از نردبان تحو  کاربرد دارد(  Maturityمعاد  رشد اصطالح  .17

 است )از بکاربردن کلمۀ رسش که از لحاظ بدیع غلط است خودداری شود( Maturationمعاد    یافتگینمواصطالح  .18

 در این مورد از ذکر کلمۀ رشد خودداری شود( )است  Growthمعاد   نمواصطالح  .19

 است )از ذکر واژۀ اختال  سلوک خودداری شود(  Conduct disorderمعاد   اختالل رفتار هنجاریاصطالح  .20

 است )از ذکر نقص توجه خودداری شود( Attention deficitمعاد     نارسایی توجهاصطالح  .21

 فعالی که نادرست است خودداری شود()از ذکر کلمۀ بیش است  Hyperactivityمعاد   کنشیفزوناصطالح  .22

 است )از ذکر کلمۀ نافذ یا نفوذی خودداری شود(  Pervasiveمعاد   فراگیر اصطالح .23

 است  )از ذکر کلمۀ فرزند پروری خودداری شود( Parentingمعاد    والدگری اصطالح  .24

 است  )از ذکر کلمۀ خلق خودداری شود( mood و  Temperamentمعاد   مزاجاصطالح  .25

 خودداری شود( منشاست  )از ذکر کلمۀ  characterمعاد   خلق و خواصطالح  .26

 خودداری شود( تیپاست  )از ذکر کلمۀ   Typeمعاد   ریختاصطالح  .27

 خودداری شود( نارسایی هیجانیاست  )از ذکر کلمۀ  Alexithymiaمعاد   ناگویی طبعیاصطالح  .28

 است  )از ذکر کلمۀ حواسپرتی خودداری شود(  Distractionمعاد   ندگی ذهنیپراکاصطالح  .29

 است Testمعاد  آزمون اصطالح  .30

 است Testingمعاد   آزمونگریاصطالح  .31

 است Impressionism  معاد  درون نظرگریاصطالح  .32

 است Modality  معاد  الگوی عملاصطالح  .33

 است )از ذکر روان پریشی که بیان غیرعلمی است خودداری شود(  psychosisمعاد   گسستگیرواناصطالح  .34

 است )از ذکر روان رنجوری که نادرست است خودداری شود(  neurosis  معاد  آزردگیرواناصطالح  .35

 است)از ذکر  نورلوژیکی خودداری شود( Neurologicمعاد  شناختی عصباصطالح  .36

 تنظیمی اجتناب شود(است )از ذکر خود Self-regulationمعاد   جوییخودنظماصطالح  .37

 یا آهنگ به تنهایی خودداری شود(  است )از ذکر ریتم Rhythmمعاد   آهنگضرباصطالح  .38

 است )از ذکر تخلیه خودداری شود( Dischargeمعاد   برونریزی اصطالح .39

 است  Electroencephalographyمعاد   موج نگار مغزیاصطالح   .40
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 است )از ذکررویکرد اجتناب شود( Approachمعاد   روی آورداصطالح  .41

 است Dysgraphiaمعاد   نارسانویسیاصطالح  .42

 است Dyslexiaمعاد   نارساخوانیاصطالح  .43

 است.Dysortographia   معاد   نویسینادرستاصطالح  .44

 است Dyscalculiaمعاد   نارساییحساباصطالح  .45

 اسازگار خودداری شود(است )از ذکر ن Maladjustedمعاد  نایافته سازشاصطالح  .46

 است )از ذکر درونگرایی که مفهومی متفاوت است خودداری شود( Introversionمعاد   درونگردیاصطالح  .47

 است )از ذکر برونگرایی که مفهومی متفاوت است اجتناب شود( Extraversionمعاد   برونگردیاصطالح  .48

 است )از ذکر حقارت که فاقد خصوصیات لغوی مورد نظر است خودداری شود( Inferiorityمعاد    کهتریاصطالح  .49

 است )از ذکر کلمۀ نادرست روانکاوی اجتناب شود( Psychoanalysisمعاد   گریتحلیلرواناصطالح  .50

 است )از ذکر خودمختاری در این مورد خودداری شود(Autonomy در تحو  اخالقی  پیاژه معاد    خودپیرویاصطالح  .51

 است )از ذکر خودمختاری در این مورد خودداری شود( Autonomyدر نظام اریکسون معاد   استقالل عملصطالح ا .52

 است  Ego-centrismمعاد   بینیمیانخوداصطالح  .53

یا طرح  "شماء "که به معنی Schemaاست )کلمۀ  Schemeیا نخستین واحد روانشناختی در نظام پیاژه معاد   بنهروان اصطالح .54

 است در مورد نظام پیاژه نادرست است. ضمنأ از بکار بردن اصطالح طرحواره که معادلی غلط است خودداری شود(

 است چون در نظام بندورا در ارتباط با خودپنداشت است Self-efficacyمعاد   پنداریخودکارآمداصطالح  .55

 است Self-efficiencyمعاد    خودکارآمدیاصطالح  .56

 است )از بکار بردن سالمت روان اجتناب شود( Mental healthمعاد   سالمت روانی .57

 است Mental hygieneمعاد   بهداشت روانی .58

 است )از ذکر سازگاری خودداری شود(  Adjustmentو  Adaptationمعاد   یافتگیسازشاصطالح  .59

 درمانگری تغییر یابد )شناخت درمانگری، روان درمانگری(ختم می شوند باید به درمانی کلیۀ اصطالحاتی که با  .60

 دقت شود تا نویسنده برای هر اسامی که بیان می کند منبع هم بیاورد .6

  روش

بولهد   13بحث، منابع  )اندازه قلم عنوان های کلی مقدمه، روش، یافته ها، زیر تقسیم و مشخص شود هایزیرعنوانبا روش . 1

 :باشد( 12بولد باشد. اندازه قلم کل متن مقاله  11روش ن های بخش ولی زیرعنوا

 الف( طرح پژوهش و شرکت کنندگان

 ب( ابزار

 ها ایتالیک و شماره گذاری  شودعنوان تست

 ج( برنامه مداخله ای

 د( روش اجرا
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دقیهق بیهان کننهد. بیهان .حتما چه در داوری و چه در فرمت چک کنید تا نویسندگان اعتبار و روایی پرسشنامه ها را بهه طهور 2

اینکه ابزار از اعتبار باالیی برخوردار است کافی نیست. همچنین سعی شود از نویسندگان خواسته شود تا هم اعتبهار خهارجی و 

 هم اعتبار داخلی را گزارش کنند.

  هایافته

  .باشد ای فرمت جداو  دقیقا فرمت ای پی .1

 .جداو  ورد تنظیم شود نه دستی و همراه با نقطهتمام جداو  از طریق قالب ای پی ای  .2

 .باشند تمام جداو  دارای قطر یکسان .3

 .باشد 10 . اندازه قلم عنوان جدو  و محتوای داخل آن4

 و نتیجه گیری بحث

در این قسمت مقایسه نتایج به صورت دقیق و همراه با توضیح خرده مقیاس ها مورد توجهه اسهت. ذکهر مقایسهه ههای کلهی  -

 نامربوط قابل پذیرش نیست.

 ،تهوان در بخهش پیشهینه مقالههردپای مبانی نظری و پژوهشی بخش او  مقاله باید در این بخش نمهود پیهدا کنهد یعنهی نمهی -

 یکسری منابعی را ذکر کرد ولی در قسمت مقایسه و بحث، منابعی آورده شود که اصال در مقدمه به آن اشاره نشده است. 

واقع پلی بین پیشینه نظری و پژوهشی که در بخش او  مقاله ذکر شده است با نتایج پژوهش حاضهر زده در قسمت بحث در  -

 می شود.

ربهط بها نتهایج پهژوهش خهودداری شهود. محهدودیت ههای روش و محدودیت های کلی بی اسهاس و بهی از ذکر پیشنهادها -

بر اساس محدودیت ها و نتهایج بهه دسهت آمهده  "بستهکاربه"شناختی پژوهش ذکر شود و پیشنهادها در دو سطح  پژوهشی و 

 تصریح گردد. 

 (References) منابع

تک تک ارجاعات درون متنی با بخش منابه مطابقت داده شود. لطفها فرمهت منهابع را دقیقهاً مطالعهه و بهر اسهاس آن داوری  -

 کنید. 

 دقیقاً با ذکر مثا  مشکالت منابع را توضیح دهید. از ذکر راهنمایی کلی مبنی بر این که منابع فرمت شود اجتناب گردد. -

 

 راهنمای اندازه قلم و فونت کل بخش های مختلف مقاله

 فونت اندازه قلم بخش

 B Zar ضخیم 16 مقاله فارسی عنوان

 Times New Roman ضخیم 16 عنوان انگلیسی مقاله

 B Zar ضخیم 11 نام نویسندگان فارسی
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 Times New Roman ضخیم 10 نام نویسندگان انگلیسی

 B Zar 9 زیرنویس فارسی

 Times New Roman 9 زیرنویس انگلیسی

 B Zar 12 چکیده فارسیمتن 

 Times New Roman 12 چکیده انگلیسیمتن 

 B Zar ضخیم 13 عنوان های کلی مقدمه، روش، یافته ها، بحث در متن مقاله

ها گیری، کلیدواژهها، نتیجههدف، روش، یافته و عنوان های زمینه

 در چکیده فارسی
 B Zar ضخیم 12

 Background andعناوین در چکیده انگلیسی مانند 

Purpose ،Method و غیره 
 Times New Roman ضخیم 12

در  Abstractدر بخش چکیده فارسی و عنوان  "چکیده"عنوان 

 بخش چکیده انگلیسی
 B Zar/ Times New Roman ضخیم 14

کنندگان، )طرج پژوهش و شرکت بخش روش هایزیرعنوان 

( که با ای برای تحقیقات آزمایشی، روش اجراابزار، برنامه مداخله

 شوند.ب، ج، و ... مشخص می الف،

 B Zar ضخیم 11

نامه یا هر گونه ابزار دیگر )ابزارها به ها یا پرسشعنوان تست

 گذاری شوند(شماره 1ترتیب از شماره 
 B Zar مورب 12

 B Zar 12 متن مقاله

انگلیسی داخل متن  هایو فرمو  کلمات حروف اختصاری،متن 
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