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 خدانام به
  راهنمای نگارش مقاله

، شناساندن راهکارها شناسی کودکروان مباحث نظری حیطه های علمی جدید،انتشار یافته هدف با کودک سلامت روانفصلنامه 

 پذیرد:بر اساس شرایط زیر میا شناسی کودک رحیطه روان در های علمی پژوهشیمقالههای جدید، و روش

 پذذیرش قابلمقالات . شودیا بالاتر تنظیم  (یا بالاتر 7002)ویرایش  Word Document افزاریدر محیط نرمو مطابق راهنما  مقالات

در هیچ مجله فارسی و یا انگلیسذی دیگذری بذه  ذا  قبلاً مقاله نباید . استموردی  مقالهو  ،کوتاه مقاله، مروری، پژوهشیشامل مقالات 

  .ارسال نشود جهت داوری و همزمان برای سایر مجلات رسیده باشد

 :استهای زیر بخش شامل به ترتیب مقالههر 

 های مقاله در یک نگاه کلیبخش

 عنوان مقاله به زبان انگلیسی. 1

 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان انگلیسی. 7

  کیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی. 3

  کیده جامع به زبان انگلیسی. 4

 بخش ملاحظات اخلاقی به زبان انگلیسی. 5

 عنوان مقاله به زبان فارسی. 6

 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی. 2

 شود( مطابق با  کیده انگلیسی) کیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی . 8

 ابقت دادن با  کیده جامع انگلیسی نوشته شود( کیده جامع به زبان فارسی مطابق با  کیده جامع انگلیسی )فقط جهت مط. 9

 متن کامل مقاله به زبان فارسی . 10

 . ملاحظات اخلاقی به زبان فارسی11

 های داخل متن مقالهگذاریفقط به زبان انگلیسی مطابق با شماره منابع. 17
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 های مقالهدستورالعمل و راهنمای جامع تدوین هر یک از بخش
های مختلف گذاری بخشو شماره. ترسیم جدول زیر و ... مجزا شود 3، 7، 1های با شماره نبایدهای مختلف آن و بخش در قالب جدول نوشته شود بایدن )مقاله

 ام شده است(و تسهیل روند تدوین مقاله انج فقط جهت متمایزسازیمقاله، 

 عنوان مقاله به زبان انگلیسی. 1

 بر اساس رعایت نکات گرامری و توجه به زیرساخت زبان انگلیسی با فونت و اندازه قلم زیر نوشته شود: عنوان انگلیسی مقاله دقیقاً

Times New Roman (font size: 13, Bold)  
 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان انگلیسی. 2

نیز به صذورت زیرنذوید در پذایین صذچحه  کیذده انگلیسذی  در زیر عنوان انگلیسی، نام نویسندگان درج شود و وابستگی سازمانی آنها

، و وابسذتگی سذازمانی شذماره تلچذن ،ایمیلمشخص شود.  (Corresponding author)نوشته شود. نویسنده مسئول نیز با درج اصطلاح 

هذای مربذوب بذه نذام، نذام هتوجه داشته باشید که نخستین حرف تمامی واژده مسئول نیز در زیرنوید  کیده انگلیسی نوشته شود. نسنوی

 خانوادگی، و وابستگی سازمانی نویسندگان، باید بزرگ تایپ شود )غیر از حروف(.
 

Times New Roman (font size: 10, Bold)   اسامی نویسندگان به انگلیسی 

 به شرح زیر نوشته شود: 9اندازه قلم با وابستگی سازمانی 

 دولتیدر وابستگی سازمانی دانشگاه های 

 و فقط مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.  نباید نام دپارتمان بیاید نیستیداگر عضو هیئت علمی  .لفا

 مانند:

 دانشگاه، ....، شهر..، کشور ...  دانشکده، انشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی..، د مثال برای دانشجو بودن:

 شناسی ارشد رشته ....، دانشکده .... ، دانشگاه ..... ، شهر .... ، کشور ....کار  غیرهیئت علمی: لیالتحصفارغمثال برای 

 دانشگاه، شهر، کشور.دانشکده، به ترتیب مرتبه علمی، دپارتمان،  اگر عضو هیئت علمی هستید:. ب

 رشت، ایران دانشگاه گیلان،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شناسی، دانشیار گروه روانمثال برای عضو هیئت علمی: 

 آزاددر وابستگی سازمانی دانشگاه 

 اگر عضو هیئت علمی هستید به ترتیب مرتبه علمی ...، دپارتمان ...، واحد...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر...، کشور... .الف

 به صورت زیر:

 کشور ...  دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، دانشیار گروه ....، واحد ...،

 

 علمی نیستید: اگر عضو هیئت. ب

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ....، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ... الف( مثال برای دانشجو بودن: 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ......، واحد ...ب( مثال برای فارغ التحصیل غیر هیئت علمی: دکترای رشته 
 

 

از سایت همان دانشگاه سرچ کذرده و کیذی ابستگی سازمانی به انگلیسی، به هیچ وجه عنوان دپارتمان، دانشکده، دانشگاه و حتی شهر را از خودتان به انگلیسی ننویسید بلکه دقیقاً در نوشتن و :1مهم نکته 

 کنید.

 مانند:؛ شته شوداگر نام شهر در نام دانشگاه وجود دارد دوباره نباید قبل از نام کشور، نام شهر نو :2نکته مهم 

 )یعنی شهر تهران در نام دانشگاه است دیگر لازم نیست قبل از کلمه ایران، شهر تهران را بنویسید( دانشگاه تهران، ایران ...

 چکیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی. 3

هذای مختلذف آن ده مختصر فارسذی باشذد و بخذشلحاظ مچهوم، منطبق با  کی ازواژه باشد. همچنین باید  750تا  700 کیده انگلیسی نیز بین 

ها در یک پذارگراف هر یک از این بخش است. Keywords و، Background & Purpose ، Method ،Results ،Conclusionشامل 

 مجزا نوشته شود.
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 های مختلف  کیده انگلیسی به صورت زیر نوشته شود:اندازه قلم و فونت بخش
Abstract (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Background and Purpose: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Methods: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Results: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Conclusion: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Keywords: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 
 

 های مهم در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن  کیده مقاله به زبان انگلیسی است.یکی از ملاک :1تبصره

 

واژه و  750تذا  700بین  (Review) یمرور( و Case Report کیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقالات گزارش مورد ) :2تبصره 

 شامل موارد زیر است:

 (:Case Reportکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقالات گزارش مورد )های چبخش
 دهد.: دلیل انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را توضیح می(Background or Literatureزمینه یا سابقه )

 شده از درمان است.کسب های آزمایشگاهی مهم، روش درمان و نتیجههای بالینی، نابهنجاریای از یافته: شامل خلاصه(Caseمورد )

 فرد بودن مورد است.ها و کشچیات اصلی و علل منحصربهای از یافته: شامل خلاصه(Conclusionگیری )نتیجه

 (Keywordsها )کلیدواژه

 :(Reviewمروری )های چکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقالات بخش
 ت است.که شامل هدف و منظور از مرور مقالا: (Purposeهدف )

 شامل بیان منابع تحقیق است. :(Source of dataها )منابع داده

 شده و معیارهای انتخاب است.که شامل تعداد مطالعات انجام: (Methodروش مطالعه )

 ها است.قالهآمده از مرور مدستها و نتایج بهبندی اطلاعات و ارتباب میان جملات و یکیار گی یافتهکه شامل جمع :(Resultsها )یافته

 شده در مقاله موردنظر است.گیری نهایی و کاربردهای بالینی از مطالب ارائهشامل نتیجه :(Conclusion)گیری نتیجه

 (Keywordsها )کلیدواژه

 

ارسال مقاله، متن چکیده را در  از قبل نویسندگان مقالات، لازم است انگلیسی  جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده

 .قرار دهند و پس از رفع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنند Grammarly سامانه

توانند کل مقاله را به طور کامل از ابتدا تذا انتهذا فقذط بذه زبذان فارسذی بنویسذند نویسندگان می )لازم به ذکر است که . چکیده جامع به زبان انگلیسی4

یده جامع فارسی، متن کامل مقاله( و با پرداخت هزینه از دفتر نشریه تقاضا کنند تا  کیده مختصر و جامع بذرای آنهذا )یعنی عنوان مقاله،  کیده مختصر فارسی،  ک

 به زبان انگلیسی نوشته شود(

 

، Introductionهای بخششامل  باید . این  کیدهتر  کیده کوتاه انگلیسی استتر و مچصلگسترده انگلیسی در واقع شرح کاملجامع یا  کیده 

Method ،Results ،Conclusion ،Ethical Considerations (ملاحظات اخلاقی شامل Compliance with ethical guidelines ،Funding ،Authors’ 

contribution ،Conflict of interest و ،Acknowledgements.باشد ) 

 نحوه تدوین چکیده جامع انگلیسی

Introduction ( واژ 322تا  252بین)ه 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13 قلم، اندازۀ Times New Romanبا فونت Introduction  کلمه

، مبانی نظری و پژوهشی، اهمیت و ضرورت، تصریح مسذئله پذژوهش، و در نهایذت موضوع دامنه مانند موارد مهمی بخش این در
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 روش است.بخش . این بخش در واقع تلخیص بخش نخست مقاله کامل شما تا قبل از هدف مقاله به اختصار نوشته شود

Method  واژه( 322تا  252)بین 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Method  کلمه

مل مقاله شما است و شامل نوع مطالعذه، تعریذف جامعذه، نمونذه و روش در این بخش که در واقع تلخیص بخش روش در متن کا

ای قبذل از روش اجذرا توضذیح ای است، برنامذه مداخلذهگیری، ابزارها، روش اجرا و روش تحلیل است )اگر مطالعه از نوع مداخلهنمونه

 داده شود(.

Results ( 422تا  352بین )واژه 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Results  کلمه

های توصیچی و استنباطی به صورت خلاصه گزارش شود. این بخش نیز در واقع تلخیص بخش های اصلی پژوهش شامل یافتهیافته

نظر گزارش شود و فقط در یک جمله تصریح شود که  های موردهای آزمونفرضلازم نیست پیشهای متن کامل مقاله شما است. یافته

 گذاری و ارائه شوند.ها و یا نمودارهای ضروری، شمارهها رعایت شده است. جدولمچروضه

Conclusion ( 522تا  222بین )واژه 
 باشد. 17دازه قلم با انتوضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Conclusion  کلمه

( 3های کذار، )( اسذتننا، مشذکلات یذا محذدودیت7های حاصل از نتذایج، )( اصول و تعمیم1گیری باید شامل موارد زیر باشد: )نتیجه

 ها.ها و پیشنهادگیری( نتیجه4کاربرد نظری و عملی، )
)شذماره منذابع  کیذده جذامع  ه و در پایان مقاله با فرمت مورد نظر نشریه ارائه شودگذاری شدمنابع مربوب به  کیده جامع انگلیسی در داخل متن، شماره :1 تبصره

 .  همان شماره منابع متن اصلی مقاله فارسی هستند(

 های مهم در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن  کیده جامع مقاله به زبان انگلیسی است.یکی از ملاک :2تبصره 

 ت اخلاقی به زبان انگلیسی. بخش ملاحظا5
شذود نوشته شود )تأکید میزیر های زیرعنوانشامل و  Ethical Considerationsبا یک عنوان کلی به ترتیب در پایان  کیده جامع به زبان انگلیسی این بخش 

 های زیر باید به زبان انگلیسی نوشته شود(:توضیحات هر یک از بخش

Ethical Considerations (11ه قلم )انداز 
Compliance with ethical guidelines  (10)اندازه قلم 

نامه و تاریخ تصویب پروپوزال و یا تذاریخ دفذاع ذکذر شذود. اگذر نامه است کد پایانکد اخلاق، شماره و تاریخ صدور مجوزهای لازم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایان

طلاعذات و رعایذت اصذل رازداری در ایذن از طرح پژوهشی است، کد طرح و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. همچنین رضایت افراد نمونه و اصولی مانند محرمانه مانذدن ا مقاله برگرفته

 قسمت تصریح شود.

Funding  (10)اندازه قلم 

 توانید بنویسید که این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه ومی نداشتیدلازم برای اجرای پژوهش دریافت کردید. اگر حامی مالی ای بودجه در این بخش توضیح دهید که از  ه سازمان یا مؤسسه

 سازمانی انجام شده است.

 Authors’ contribution  (10)اندازه قلم 

توانید نام مجری و همکاران را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بوده است میدر مقاله  ه بوده است.  نویسندگاندر این قسمت باید توضیح دهید که نقش هر یک از 

 د.توانید به عنوان نقش هر نویسنده در این قمست توضیح دهیگر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایر آن را میمقاله، ویراستار علمی، تحلیل نویسندهکننده مطالعه، 

 Conflict of interest  (10)اندازه قلم 

 که آیا در ارائه نتایج پژوهش، تضاد منافع وجود داشته است یا نه. بنویسیددر این قسمت در یک جمله 

 Acknowledgements  (10)اندازه قلم 
فرد یا سازمانی که در انجام مطالعه به شما کمک کرده است، تشکر و قدردانی  در این قسمت از افراد نمونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای لازم، استادان راهنما و مشاور، و هر

 کنید و دقیق دلایل تشکر و قدردانی را بنویسید.

 ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه از قبل نویسندگان مقالات، لازم است انگلیسی  جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده* 

Grammarly  ع ایرادات گرفته شده چکیده را برای نشریه ارسال کنندقرار دهند و پس از رف. 
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 . عنوان مقاله به زبان فارسی6

عنذوان  ها باشد. هر واژه در عنوان باید دارای بار معنایی یا مچهومی باشذد.ترین واژهنوشته یا مقاله باید کوتاه و حاوی مهمعنوان دست -

 تایپ شود. و بولد  ین،زر، و به صورت وسط، فونت ب 13مقاله به زبان فارسی با اندازه قلم 

 . نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی7

، بذه زبذان فارسذی 7نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها دقیقاً مطذابق بذا توضذیحات بخذش  خانوادگی و نام زیر عنوان فارسی مقاله، نام

مایز شود و در زیرنوید صچحه  کیده فارسی مشخص شود. ایمیل، شماره تلچن، و وابستگی با علامت * مت شود. نویسنده مسئولآورده 

و فونذت ب زر  10اسامی نویسندگان به فارسی با اندازه قلم سازمانی نویسنده مسئول نیز در زیرنوید صچحه  کیده فارسی نوشته شود. 

 و به صورت بولد یا ضخیم نوشته شود.

 به زبان فارسی مطابق با چکیده کوتاه انگلیسی. چکیده کوتاه یا مختصر 8

هذای مقدمذه و هذدف، ها نوشته شذود )یعنذی شذامل بخذشاین  کیده در واقع همان  کیده کوتاه انگلیسی و دقیقاً مطابق با همان بخش

هذای مختلذف ونذت بخذشانذدازه قلذم و فها است(. هر بخش در یک پارگراف مجزا ارائه شود. گیری، و کلیدواژهها، نتیجهروش، یافته

  کیده کوتاه فارسی به صورت زیر نوشته شود:

 به صورت بولد یا زخیم 11فونت ب زر و اندازه قلم  کلمه چکیده:

و فونت ب زر ولی بذدون  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم  کلمه مقدمه و هدف:

 .بولد، نوشته شود

و فونذت ب زر ولذی بذدون بولذد،  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخذش بذا انذدازه قلذم  10فونت ب زر و اندازه قلم  روش:کلمه 

 نوشته شود.

لذد، و فونذت ب زر ولذی بذدون بو 10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با انذدازه قلذم  10فونت ب زر و اندازه قلم  ها:کلمه یافته

 نوشته شود.

و فونت ب زر ولی بدون بولذد،  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم گیری: کلمه نتیجه

 نوشته شود.

فونت ب زر ولذی بذدون بولذد،  و 10به صورت بولد؛ ولی هر یک از واژگان کلیدی با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم  ها:کلمه کلیدواژه

 نوشته شود.

 واژه( 252تا  222)بین چکیده جامع به زبان فارسی . 9
 های  کیده جامع انگلیسی تدوین شود.دقیقاً مطابق با بخشاین بخش  -

تن و در مذ شذودمذیلازم به یادآوری است که  کیده جامع به زبان فارسی فقط جهت مطابقت دادن با  کیده جذامع انگلیسذی نوشذته  -

 شود. ا  نمینهایی مقاله، 

 های زیر(:)شامل بخش متن کامل مقاله به زبان فارسی. 12

 و فونت ب زر( 17، ولی توضیحات بخش مقدمه با اندازه قلم 13)اندازه قلم عنوان کلی مقدمه  مقدمه
هذای مشذابه، ضذرورت پذژوهش و شده در سذایر پذژوهشاطلاعات ارائه در این قسمت به بیان هدف، بیان مسئله، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی، 

گویذد، و بیذان ایذن موضذوع کذه  گونذه نتذایج ایذن پذژوهش ها پاسذخ میهای قبلی، سؤالات بدون پاسخی که این پژوهش به آننوآوری پژوهش نسبت به پژوهش

 صچحه باشد(. 7ا توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر مجله نباید بیش از شود )حجم مقدمه مقاله بتواند به رفع ابهامات کمک کند پرداخته میمی

هذا رگرافدر شروع مقدمه همیشه از گروه مورد مطالعه شروع کنید، سید متغیرهای وابسته، و در نهایت متغیرهذای مسذتقل توضذیح داده شذود. بایذد بذین پذا نکته:
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هذای پاسذخ ای باشد کذه در طذی آن خلذا پذژهش و سذوالزنجیر به هم مرتبط باشند. پیشینه پژوهش باید به گونههای انسجام محتوایی وجود داشته باشد و مانند حلقه

 نشده برای خواننده مشخص شود. داده
اسامی خاصذی کذه در قسذمت منذابع هسذتند  های انگلیسی استچاده نکنید و همچنینوجه از واژههای ترکیبی مقاله رعایت شود و در داخل متن مقاله به هیچفاصله در تمامی واژهنیم -

 زیرنوید نشوند. 

تمذامی مربذوب بذه  توضذیحاتبذه ذکذر اسذت کذه تایذپ شذود. لذازم  11بذا انذدازه قلذم بخش روش های زیرعنوانولی  13با اندازه قلم  روش)عنوان کلی  روش

 تایپ شوند( 17های بخش روش با اندازه قلم زیرعنوان
گیذری و منطذق ورد شیوه انجام پژوهش است. این قسمت شامل اطلاعاتی در مورد طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه، روش نمونذهشامل اطلاعات کلی در م بخش 

 ای بتوانذد بذا آن،آوری اطلاعات )بذه نحذوی بایذد نوشذته شذود کذه هذر خواننذدهگیری، نحوه جمعهای ورود و خروج به مطالعه، ابزار اندازهتعداد افراد نمونه، ملاک

نامذه آگاهانذه تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند(، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، موقعیت پژوهش و روش بررسی است. مقالات اثربخشذی بایذد شذامل رضذایت

 صچحه نباشد(. 1افراد موردپژوهش باشد )حجم بخش روش به طور کلی بیش از 
 شامل موارد زیر است: 17بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با اندازه قلم  11نوان اندازه قلم این زیرع: کنندگانطرح پژوهش و شرکت الف(

 شناختی افراد نمونه(های جمعیتگیری، شرایط ورود و خروج افراد نمونه، ویژگینوع مطالعه، جامعه، نمونه، روش نمونه
 شامل موارد زیر است: 17دازه قلم بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با ان 11اندازه قلم این زیرعنوان : ابزار ب(

د و نزیرنوید شذو حتماً هاایتالیک باشد؛ نام پرسشنامه 17ها گذاری شوند؛ اندازه قلم نام هر یک از پرسشنامههای استچاده شده، شمارهنامهنام پرسش

منلذا اگذر از یذک ؛ نتشرشده را سرچ کرده و عیناً کیی کنیذدباید نسخه م حتماً و نکته مهم این است که نام ابزار را از خودتان به انگلیسی تبدیل نکنید

لچذان ایذن مقیذاس را بایذد از و هذم نذام مؤ استچاده کردید هم نام این مقیذاس ،شناختی که یک ابزار خارجی استپرسشنامه به نام آزمون سرمایه روان

 ن که از خودتان نام این مقیاس را به انگلیسی تبدیل کنید.نه ایاینترنت سرچ کنید و دقیقاً عنوان انگلیسی اصلی این مقیاس را بنویسید 

-و خذردههذا گویذه تعذداد ، علت استچاده از این ابزار مطالعه، گزارشابزار، سال ساخت و هدف ابزار دآورندهیکوتاه از پد یا خچهیتار ارائهدر معرفی هر پرسشنامه،  نکته مهم:

هذای مختلذف محتذوایی، سذازه، نسخه اصذلی بذه شذکل (validity) ییروا؛ نمره بالا به  ه معناست؟ کسب؛ افتیه نمرات قابل دردامن گزارشی؛ گذارنمره وهیش گزارش؛ هااسیمق

 و یذیروا؛ و ... (stability) یا پایایی (، بازآزماییconsistencyهای مختلف همسانی با استچاده از آلچای کرونباخ )ی به شکلنسخه اصل( reliability)اعتبار  وو واگرا؛  ،همگرا

 ، الزامی است.در مورد هر پرسشنامه ییو انتها یمتنرفرند درون ارائه و بالاخره ؛های مختلف مطرح شدهبه روش (یرانیشده )نسخه ا یسازینسخه بوم اعتبار

. همچنذین نوشذته شذودو بولذد  11زیرعنوان با اندازه قلم این  ،ای استدر صورتی که طرح پژوهش از نوع مداخله: ایمعرفی برنامه مداخله ج(

 .تایپ شود 17توضیحات مربوب به این زیرعنوان باید با اندازه قلم 

در این بخش مبانی نظری و مدل مچهومی برنامه به صورت مستند توضیح داده شود و محتوای برنامه در یذک جذدول بذه صذورت منسذجم و مختصذر 

 برای هر جلسه ارائه شود.

 شامل موارد زیر است: 17بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با اندازه قلم  11م این زیرعنوان اندازه قل روش اجرا: د(

شود. در صورتی که نذوع مطالعذه، آزمایشذی یذا ها و ... شرح داده میدر این بخش روند اخذ مجوزهای لازم و انتخاب افراد نمونه و اجرای پرسشنامه

زمان مداخله، گروهبندی افراد نمونه و ... کامل توضیح داده شود. سید ملاحظات اخلاقی در بخش اجذرا کننده، مکان و ای است فرد مداخلهمداخله

 ها شرح داده شود.و در نهایت در یک جمله روش تحلیل داده

هذا، انذدازه قلذم عنذوان جذدول ه باشیدتشاید توجه داب . البتهشود پیتا 17ولی توضیحات آن با اندازه قلم  13)این عنوان کلی با اندازه قلم  هایافته

 شود( پیتا 9، و محتوای داخل آنها هاشکل
های آمذاری اسذت کذه در شده و نتایج مربوب به تحلیل آزمونآوریهای جمعآمده از دادهدستهای بهخلاصه یافتهها شامل بخش یافته

ن نوشته شود و عنوان نمودار، زیذر آن نوشذته شذود، شود. عنوان جدول باید در وسط صچحه و بالای آقالب جدول و نمودار گزارش می

های غیرضروری خودداری شود )حداکنر تعداد جذدول در هذر صورت فارسی نوشته شود. از گزارش جدولتمامی اعداد این بخش، به

تذا  3شذی و  ذه غیرپژوهشذی تا باشد و حداکنر تعداد نمودار مورد قبول برای هر مقالذه  ذه پژوه 6مقاله از هر نوعی باشد نباید بیشتر از 

های پژوهش بستگی دارد ولذی اصذل تلخذیص در ارائذه نتذایج مهذم است(. در ضمن تعداد صچحات این بخش به تعداد متغیرها و فرضیه
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 صچحه باشد. 14وجه نباید بیش از هیچ است به طوری که تعداد صچحات کل مقاله با توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر مجله به

 .تایپ شوند و با فونت ب زر فارسیها، در جداول و نمودارها و توضیحات بخش یافته امی اعدادتم -

 اعداد اعشاری در متن فارسی، جدول و نمودارها با )/( و در متن انگلیسی با ).( از هم جدا شوند. -
های آماری کذه ترین آزموندقیقاً باید بر اساس الگوی گزارش برخی از مهم های پژوهشنحوه گزارش یافته ها واین که نحوه انجام تحلیل دادهنکته بسیار مهم  -

هذای آمذاری از آزمذون تذی ترین آزمذوندر بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده باشد. در راهنمای نویسندگان و همچنین در کانال تلگرام نشریه نحوه گزارش مهم

-هذیچهای مقاله دقیقاً منطبق بر این الگوها نباشد مقالذه بذهعادلات ساختاری و ... ارائه شده است. اگر بخش یافتهگرفته تا تحلیل کوواریاند و اندازه گیری مکرر و م

 وجه پذیرش نخواهد شد.

 گیریبحث و نتیحه
های مشابه قبلی مذورد مقایسذه پژوهش هایها با یافتهشود، همسویی و ناهسویی یافتهها پرداخته شده و به تچسیر و شرح آنها اشارهای از یافتهدر این بخش به خلاصه 

و کذاربردی پذیری نتایج و در مجموع ارائه آنچه از این پذژوهش بذه دانذش نظذری گیری کلی و عملی و قابلیت تعمیمو بررسی قرار گرفته و تبیین شود، سید نتیجه

 های پژوهش و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای مطالعات بعدی پرداخته شود.محدودیت شده و در راستای آن به بیانشده است، نوشتهموجود اضافه 

ان کنید، تحقیقذات همسذو و ناهمسذو را ارائذه گیری؛ ابتدا هدف مطالعه را ذکر کنید، سید نتایج هر فرضیه را به طور مجزا بیبه طور خلاصه در قسمت بحث و نتیجه 

ری و پژوهشذی کذه در کنید، اینکه از  ه نظر تحقیقات گذشته همسو و یا ناهمسو بودند را توضیح دهید، تبیین و تچسیر نتایج به دسذت آمذده را بذر اسذاس مبذانی نظذ

فرسذایی نویسذنده بایذد بذر اسذاس نتذایج تحقیقذات قبلذی و فقط از خودتان بنویسید و قلمبخش اول مقاله یعنی مقدمه نوشتید، ارائه کنید )یعنی نباید تبیین و تچسیر را 

، ایذن گونذه ... و یا بر اساس نتذایج مطالعذات ... و ...توان بر اساس نظریه نظریات مطرح شده در حوزه مورد مطالعه باشد؛ مانند این جمله: نتیجه به دست آمده را می

یج فرضیه بعدی را به همین شکل توضیح و تچسیر کنید و الی آخر. باید توجه داشته باشید در تچسسیر و تبیین باید هم به نمذره کذل و هذم که ...(. سید نتا  تبیین کرد

 .ها بیردازید  ون ممکن است نتایج متچاوتی درباره هر یک از ابعاد یک سازه به دست آمده باشدمقیاسبه خرده

هایی که قبلذا در بخذش پیشذینه مقالذه ارائذه توانید از منابع و پژوهشها، فقط میو مقایسه نتایج پژوهش خود با سایر پژوهش در قسمت بحث و نتیجه گیری: 1نکته 

 مقاله خودتان ارائه نکردید.نخست هایی مقایسه کنید که اصلا در بخش پیشینه یعنی بخش نتایج پژوهش خود را با پژوهش توانیدیعنی نمیکردید استچاده کنید 

شذناختی را بیذان روش هذایدر واقذع محذدودیت ؛ها به عواملی که به اعتبار درونی و بیرونی پژوهش شما صدمه زده است اشذاره کنیذددر بخش محدودیت :2نکته 

ی را بنویسذید. از بیذان هذای بذه دسذت آمذده، پیشذنهادهای کذاربردها، پیشنهادهای پژوهشی ارائذه کنیذد و همچنذین بذر اسذاس یافتذهکنید. بر اساس همین محدودیت

انذدرکاران ذیذربط پرهیذز کنیذد و دقیقذاً بذر اسذاس نتذایج هذر پیشنهادهای کلی مانند برگزاری کارگاه، توصیه و پیشنهاد به مسئولان نظام، وزیر و مدیر کل، و دسذت

 ها  ه کاربردی دارند.فرضیه، توضیح دهید که این یافته

 (11زر و اندازه قلم )ب  . ملاحظات اخلاقی به زبان فارسی11
 :نوشته شودبه ترتیب شامل موارد زیر در پایان متن کامل مقاله به زبان فارسی  دنام دارد  ملاحظات اخلاقیعنوان کلی  این بخش که

 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن پیروی از اصول اخلاق پژوهش

نامذه و تذاریخ تصذویب نامه اسذت کذد پایذانصدور مجوزهای لازم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایانکد اخلاق، شماره و تاریخ 

افذراد چنین رضایت پروپوزال و یا تاریخ دفاع ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. هم

 نمونه و اصولی مانند محرمانه ماندن اطلاعات و رعایت اصل رازداری در این قسمت تصریح شود.

 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن حامی مالی

توانیذد بنویسذید کذه ایذن مذی نداشذتیدد. اگذر حذامی مذالی ای بودجه لازم برای اجرای پژوهش دریافت کردیدر این بخش توضیح دهید که از  ه سازمان یا مؤسسه

 سازمانی انجام شده است. مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه و

 (10 قلم اندازه با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن نقش هر یک از نویسندگان 

توانیذد نذام مجذری و قاله  ه بوده است. اگر مقالذه برگرفتذه از طذرح پژوهشذی بذوده اسذت مذیدر م نویسندگاندر این قسمت باید توضیح دهید که نقش هر یک از 

توانیذد بذه عنذوان گر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایر آن را میمقاله، ویراستار علمی، تحلیل نویسندههمکاران را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا کننده مطالعه، 

 این قمست توضیح دهید.نقش هر نویسنده در 
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 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن تضاد منافع 

 که آیا در ارائه نتایج پژوهش، تضاد منافع وجود داشته است یا نه. بنویسیددر این قسمت در یک جمله 

 (10 قلم اندازه زربا فونت ب  )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن تشکر و قدردانی 

شما کمک کرده است،  در این قسمت از افراد نمونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای لازم، استادان راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در انجام مطالعه به

  تشکر و قدردانی کنید و دقیق دلایل تشکر و قدردانی را بنویسید.

 های داخل متن مقالهگذاریابق با شماره. منابع فقط به زبان انگلیسی مط12

شده و به ترتیب به آن اضافه شود. ضمن انطباق تعداد منابع موجذود در مذتن مقالذه و شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع  

اول اسذت از منذابع دسذت جهذت افذزایش اعتبذار مقالذه، بهتذر فهرست انتهایی آن، منابع به ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. 

منابعی که از طریق اینترنت امکان دسترسی ها وجود داشته باشد. ای باشند که قابلیت دسترسی اینترنتی به آنگونهاستچاده شود، همچنین منابع به

 ارجاع قرار بگیرند. ( نباید مورد… ها وهای منتشر نشده، کتاب فارسی، همایشها و یا طرحنامهپایانمانند )شان نیست شناختیبه اطلاعات کتاب

نوشته شود.  [Persian]د و در پایان منابع فارسی داخل کروشه واژه منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شوجهت یکنواختی منابع، 

رت وجذود اسذتچاده شذود؛ در صذو نسخه  کیذده انگلیسذی همذان منبذعبرای واردکردن عنوان و اسامی انگلیسی مقالات فارسی حتماً از 

ای، ترجمه عنوان و اسامی تنها در موارد بسیار محدود قابل انجام است که در این صذورت بایذد دفتذر مجلذه مطلذع  کیده نداشتن  نین

 شود.

 نکات مهم

 سال اخیر در فهرست منابع موجود باشد( 7سال اخیر باشد )و حتما  ند منبع مربوب به  5درصد منابع مربوب به  40بیش از  .1

  ، وگرنه مشمول هزینه اضافی خواهد شد.تا نباشد 75و کمتر از  40به هیچ وجه بیش از مقالات پژوهشی تعداد منابع  .7

مند، محدودتی مند و مقالات مروری نظامنظام -باشد و تعداد منابع مقالات فراتحلیل 20تواند تا ( میnarrativeتعداد منابع مقالات مروری ساده ) .3

 ندارد.

 پردازان و با دعوت رسمی سردبیر نشریه قابل قبول است.نظران و نظریهلات مروری ساده فقط از صاحبمقا. 4

 متنی باید با منابع پایانی مطابقت داشته باشد.تک تک ارجاعات درون .5

 افزار اندنوت انجام شود.نوشتن منابع بر اساس فرمت ونکوور و ترجیحا ًبا نرم .6

نوشذت زیر موجود است، به شکل کوته باید بر اساس آنچه در سایت سی زبان )مجلات مربوب به سایر کشورها غیر از ایران(غیرفار عنوان مجلات .7

 قرار نداشت کامل آورده شود. که عنوان مجله در این سایتصورتی بیاید، در
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1 

به آدرس زیر سرچ کنید. به  یا از سایت نشریه مورد نظر توانید از سایت بانک اطلاعات نشریات پزشکیمخچف عنوان مجلات علوم پزشکی را می .8

روی نیمرخ و توضیحات نشریه در سمت  پ صچحه، کلیک کنیذد؛ مخچذف یذا سذرواژه  طوری که ابتدا در سایت زیر نام مجله را سرچ کنید و بعد

 https://journals.research.ac.irمجله در آن قسمت نوشته شده است:

 ، نمایذه نشذدند، در ایذن1صادر شده است و در سایت ارائه شذده در بخذش نکتذه  وزارت علوماگر مجلات فارسی زبان که رتبه علمی آنها توسط  .9

 موارد حتماً عنوان کامل مجله را بیاورید و لطچاً از خئدتان عنوان انگلیسی مجله را به صورت مخچف نویسید. 

متنذی بذا درون تذک ارجاعذات/. تورفته شود تا تمایز بین منابع مشخص شذود و تذک4اندازه لازم به یادآوری است خطوب دوم و سوم هر منبع به .10

 .باشد 11ترین اشتباه بر عهده نویسنده مقاله است. اندازه قلم منابع شود و مسئولیت کو کمنابع پایانی مطابقت داده 

و در بخش منابع، آخر هر منبع لیک یا سایت اینترنتی هر منبذع داخذل کروشذه بیایذد. بنذابراین  لینک تک تک منابع باید در اینترنت موجود باشد .11

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1
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ی، طرح پژوهشی و یا مقالات همایش داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمذی تذوان منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه فارس

 درباره صحت و سقم آنها نظر داد به هیچ وجه استچاده نکنید.

و لینک اینترنتذی منبذع های قبلی، کلمه لینک را با رنگ آبی پررنگ در داخل کروشه بنویسید بدین ترتیب مطابق با مقالات  ا  شده در شماره .17

را بذاز کنیذد و سذید در پنجذره بذاز  insertتوانید روی کلمه لینک، کلیک کنید و سید منذوی برای این کار می مورد نظر را روی آن سوار کنید.

 ،ای روی کلمذه لینذکبذدین ترتیذب وقتذی خواننذده ؛را کلیذک کنیذد okشده، لینک اینترنتی مقاله مورد نظر را در جدول باز شده بیاورید و دگمذه 

 توان درباره صحت و سقم منبع، اظهار نظر کرد.شود و میمورد نظر باز می کند منبعکلیک می

 لینک هر منبع باید دقیقاً صچحه  کیده انگلیسی منبع مورد نظر باشد.  .13

دقیقذاً از  کیذده لذاتین مقالذه  عنذوان مقالذه، و عنذوان مجلذهنام نویسذندگان، و حتما  برنگردانید انگیسیمنابع فارسی را به هیچ وجه از خودتان به  .14

 بخش انگلیسی سایت مجله فارسی مورد نظر وجود دارد، کیی شود. فارسی منتشرشده که در

و  در سذایت مجلذه مربوطذه باشذدصچحه  کیده انگلیسی مقاله مورد نظذر که در آخر منبع داخل کروشه می آورید حتماً باید  لینک منبع فارسی .15

ها، و یا آدرس صذچحه  کیذده فارسذی را بیاوریذد. نه این که آدرس سایت اینترنتی مجله، مگ ایران، سایر نمایه ،لینک دقیق همان صچحه را بیاورید

سایت مجله،  مربوطه در باید دقیقاً صچحه  کیده انگلیسی مقالهنویسید در اینترنت سرچ کنیم نتیجه این که وقتی آدرس لینک را که آخر هر منبع می

شناختی استچاده کردید. وارد سایت این نشریه بشوید، مقاله مورد نظر را در سذایت ایذن ای را از از مجله مطالعات روانمنلا اگر مقاله؛ مربوطه بالا بیاید

روی را دقیقذاً در داخذل کروشذه   کیده انگلیسی همین صچحه لینکپیدا کنید،  کیده انگلیسی این مقاله را باز کنید، و آدرس  سرچ کرده و نشریه

هذا را در . در همین صچحه  کیده انگلیسی، نام نویسندگان، عنوان مقاله، و نام مجله به انگلیسذی درج شذده اسذت. عینذاً همذانکلمه لینک سوار کنید

 ترجمه یک منبع فارسی به انگلیسی، استچاده کنید.

-متنی و منابع پایانی به دقت هر ه تمذامگذاری درونکنید حتما شمارهو یا جا به جا می ،فاضافه، حذ بر اساس نظرات داوران، هر منبعی را که .16

 تر  ک شود.

 نحوه نوشتن منابع پایانی مقاله

ک ده کنید مانند کتاب فارسذی( بذه سذبادر این قسمت نحوه نوشتن انواع منابع مختلف )حتی آنهایی که مجاز نیستید در این نشریه از آنها استچ نکته:

شود در این نشریه، از منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه فارسی، طذرح ولی باز تاکید می ،ونکوور در پایان مقاله با بیان یک منال آورده شده است

وجه استچاده هیچبهتوان درباره صحت و سقم آنها نظر داد پژوهشی و یا مقالات همایش داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمی

 نکنید.

 مجله:

 et al نچر است از نچر هچتم به بعد نام سایر نویسندگان بذا واژه 6خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان )اگر تعداد نویسندگان بیش از  نام

 عنوان مقاله. عنوان مجله. سال انتشار؛ دوره )شماره(: شماره صچحات. .شود(جایگزین 

 فارسی: منال مجله

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] [Link] 

 بزرگ تایپ شده است و رنگ آن، آبی پررنگ است. کاگر توجه کنید حرف اول کمه لین

 منال مجله انگلیسی:

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. [Link] 
سنده دوم دارای دو اسم بوده اسذت در ایذن حالذت حذرف یون به علائم زرد رنگ نگاه کنید و عیناً در منبع نویسی رعایت کنید. در منبع بالا،
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نیامذده  andیذا  &(. همچنین دقت کنید قبل از نویسنده آخذر SHنخست هر دو اسم با حرف بزرگ و بدون هیچ فاصله نوشته شده است )

 قط دو نویسنده باشند.است؛ حتی اگر ف

 کتاب:

شده. قبل از بیذان  خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر.، سال انتشار، صچحات استچادهنام

 نوشته شود. [Persian]های فارسی در آخر منابع داخل کروشه واژه آورده شود. در مورد کتاب :ppشماره صچحه حروف 
 منال کتاب فارسی:

Hosseinkhanzadeh AA. Social skills training to children and adolescents. Second edition. Tehran: 

Roshdefarhang; 2013, pp: 282-258. [Persian]. [Link] 
 منال کتاب انگلیسی:

Hartas D. Dyslexia in the early years: A practical guide to teaching and learning. New York: Routledge; 

2006, pp: 29-38. [Link] 
 

 ب:صلی از کتاف

نذام خذانوادگی و حذرف اول نذام نویسذنده یذا  : «In»:حذرفخانوادگی و حرف اول نذام نویسذنده یذا نویسذندگان فصذل. عنذوان فصذل. آوردن نام 

 :ppقبذل از نوشذتن شذماره صذچحه حذروف ناشر؛ سال انتشار، صذچحات مورداسذتچاده.  نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار:

 نوشته شود. [Persian]های فارسی در آخر منابع داخل کروشه واژه در مورد کتاب آورده شود.
Lowe CT. Construction of hand splints. In: Trombly CA, editor. Occupational therapy for physical 

dysfunction. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1989, pp: 90-97. [Link] 

 

  ب: ترجمه کتا

نذام خذانوادگی و حذرف اول نذام  .(Persian translatorنام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. اسذتچاده از عبذارت )

 آورده شود. :ppقبل از نوشتن شماره صچحه حروف ناشر.، سال انتشار، صچحات مورداستچاده.  مترجم یا مترجمین. نوبت ویرایش. محل انتشار:

Marnat G.G. Handbook of psychological. Passha sharifi H, Nikkho M. (Persian translator). Fourth 

edition. Tehran; 2008, p: 294. [Link] 

 

  : نامهپایان

انتشذار، صذچحات  نذام دانشذگاه؛ سذالنذام دانشذکده،  .]نامذهببذان درجذه پایذان[نامذه نامذه. عنذوان پایذاننام نگارنده پایذاننام خانوادگی و حرف اول  

 [Persian]هذای فارسذی در آخذر منذابع داخذل کروشذه واژه نامهآورده شود. در مورد پایان :ppقبل از نوشتن شماره صچحه حروف مورداستچاده. 

 نوشته شود.

 فارسی:نامه پایان

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]. [Link] 

 نامه انگلیسی:پایان 

 

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. Doi: … [Link] 

 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 [Link] 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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 های پایانینکته
اند و برخذی اصذطلاحات خذاص مهذم زیرنذوید شذوند. انذدازه قلذم زیرنذوید لازم است آن دسته از اسامی خاص که در بخش منابع آورده نشده .1

 باشد. Times New Romanو با فونت  9انگلیسی 

، مقاله خود را در دو فایل )یک فایل با بیان مشخصات و یذک فایذل (www.childmentalhealth.irنام در سایت مجله )نویسنده باید با ثبت .7

 بدون بیان مشخصات نویسنده یا نویسندگان( به همراه تعهدنامه از طریق سامانه ارسال کند.

 و  سذبندمذی خذود واژۀ قبل به ویرگولنقطه ویرگول، و نقطه، یهاعلامت منال برای شود. رعایت نگارشی قواعد و اصول تمام مقاله متن در .3

فاصله نوشته شود. در کل مقاله، پرانتز به هذیچ وجذه بذه صورت نیمهای ترکیبی بهشود. همچنین تمامی واژهمی نوشته هاآن از فاصلهیک  با واژۀ بعد

 واژه قبل نچسبد.

ها، خصوصاً در تصذاویر بیذان نشذود و اخذذ ها و بیمارستانهای بالینی، اسامی نمونهکارآزمایی ملاحظات اخلاقی در پژوهش حتماً رعایت شود. در .4

ها بیان شود. مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاقی در پژوهش دانشذگاه یذا مرکذز نامه از آزمودنیرضایت

های بالینی حتماً باید کد اخلاق قبذل از مان و آموزش پزشکی تصویب شده است؛ بنابراین در کارآزماییتحقیقاتی پیشرفته و یا وزارت بهداشت و در

یذا هذر  (IRCT)اجرای پژوهش، اخذ شود.  ا  و انتشار مقاله کارآزمایی های بالینی منوب به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایذران 

 یید سازمان بهداشت جهانی است.المللی مورد تایک از مراکز ثبت بین

گونذه توانذد بذدون هذیچدر سایر مطالعات نیز مجوز اجرایی و مجوز علمی جهت اجرای مطالعه الزامی است. خلاصه این که یذک پژوهشذگر نمذی .5

واند در حیاب دانشگاه بدون تها و آزمون، و مداخلات را اجرا کند؛ یک پژوهشگر نمیآموزان، انواع تستمجوزی وارد یک مدرسه شود و از دانش

باور کنید اجرای حتی یک آزمون ساده نقاشی گرفتذه تذا آزمذون هذوش ریذون بذدون  ها را اجرا کند.رعایت هیچ استاندارد و مجوزی، انواع آزمون

اشی از یک کودک و یا رضایت والدین کودک و بدون مجوزهای لازم، غیراخلاقی و غیرقانونی است. شاید از نظر پژوهشگر، اجرای یک آزمون نق

یافتگی روانی آزمودنی را به طور معناداری مختل پرسشنامه سلامت عمومی از دانشجو،  ندان مهم نباشد ولی همین آزمون ساده ممکن است سازمان

 کند.

هذم دهیذد بذاز سذرقت علمذی بذه  نوشته خود، رونویسی نکنید؛ حتی اگر به نویسنده آن اثر ارجذاعاز مقالات و آثار علمی دیگران در تدوین دست .6

ولذی اگذر  ،آید. یک پاراگراف از یک مقاله را خواندید باید به طور خلاصه و به زبان خودتان، پیام آن را منتقل کنید و به آن ارجاع دهیدحساب می

نقذل قذول مسذتقیم و غیرمسذتقیم را در ایذن عیناً از مطالب مقاله فرد دیگری استچاده کردید حتماً باید به صورت نقل قول مستقیم ارجاع دهید )نحذوه 

 توان آموزش داد(. مختصر نمی

کند اگر فردی بخواهذد از نویسندگان محترم و متعهد، از زمانی که فردی فقط و فقط  ند جمله را در کامییوتر شخصی خود حتی به صورت سرگرمی تایپ می

 های شخصی منتشرنشده خود ...نوشته د منلا بنویسد: ... درآنها استچاده کند باید ارجاع دهد و در ارجاع این جملات بای

 .در غیر این صورت آن جملات را سرقت کرده است
 .نویسنده )نویسندگان( است عهده بر مقاله علمی محتوای مسئولیت .2

 شود.گی نمیو مقالات ارسالی از طریق پست یا ایمیل رسید برای ارسال مقاله فقط از طریق سامانه مجله اقدام شود .8

ها آزاد اسذت امذا تاکیذد و تمرکذز ایذن نشذریه بذر ارج نهذادن بذه نوشتهبا این که این نشریه نیز همانند تمامی نشریات دیگر در پذیرش یا رد دست .9

شذود اح داده مذیه باشد حداقل یک بار به نویسنده، فرصذت اصذلتششناختی غیرقابل رفع نداالات روشای اشکزحمات نویسندگان است و اگر مقاله

کند، که حتی مانند سایر نشریات خصوصی از حمایت مذالی خصوصی است و نه تنها از هیچ ارگان دولتی بودجه دریافت نمی ولی  ون نشریه کاملاً

ایذن فرمذت  های واضذحی کذه درتوانیم بیش از یک بار فرصت اصلاح به خصوص درباره دستورالعملبنابراین نمی ؛یک انجمن نیز برخوردار نیست

 کند. ون هزینه زیادی بر نشریه تحمیل می ،ارائه شده است به نویسندگان بدهیم
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از نویسذندگان و  ؛ترین دستورالعمل درباره تذدوین مقالذه بذه خصذوص بذر اسذاس فرمذت ونکذوور اسذتشده، جامعتردید این راهنمای تدوینبی 10

 درباره غنای هر ه بیشتر این دستورالعمل را به ایمیل نشریه ارسال کنند. خود متخصصان خواهشمند است هرگونه پیشنهادها و نقدهای
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