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 خدانام به
  راهنمای نگارش مقاله

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

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

 قابر مقراالت . شرودیرا براال ر  نظری   (یرا براال ر 2007)ویررای   Word Document افزاریدر محیط نرمو مطابق راهنما  مقاالت

در هیچ مجله فارسی و یا انگلیسی دیگری به قبالً مقاله نباید . استموردی  مقالهو  ،کو اه مقاله، مروری، پژوهشیشام  مقاالت  پذیرش

  .ارسال نشود جهت داوری و همزمان برای سایر مجالت چاپ رسیده باشد

 :استهای زیر بخ  شام  به  ر یب مقالههر 

 های مقاله در یک نگاه کلیبخش

 عنوان مقاله به زبان فارسی .1

 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی .2

 چکیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی  .3

 عنوان مقاله به زبان انگلیسی .4
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 چکیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی .6
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 مالحظات اخالقی به زبان فارسی .8

 است(چکیده جامع فارسی )ترجمه  چکیده جامع به زبان انگلیسی .9

 مالحظات اخالقی به زبان انگلیسی .10

 مل مقاله به زبان فارسیمتن کا .11
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 های مقالهتوضیح شفاف هر یک از بخش
 های هر بخ  مانند  عداد واژگان، اندازه قل ، فونت، بولد یا ایتالیک بودن  وجه کنید.لطفاً به ویژگی

 

 عنوان مقاله به زبان فارسی .1
ها باشد. هر واژه در عنوان باید دارای بار معنایی یا مفهومی باشرد. عنروان  رین واژهد کو اه و حاوی مه نوشته یا مقاله بایعنوان دست -

  ایپ شود. و بولد چین،، فونت ب زر، و به صورت وسط13مقاله به زبان فارسی با اندازه قل  

 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی. 2
 دولتیدانشگاه های  در وابستگی سازمانی

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

 مانند:

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

 کارشناسی ارشد رشته ....، دانشگاه ..... ، شهر .... ، کشور ....  علمی: غیرهیئت لیالتحصمثال برای فارغ

 به  ر یب مر به علمی، دپار مان، دانشگاه، شهر، کشور. اگر عضو هیئت علمی هستید:ب. 

 دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشکده ادبیات و علوم انسانی، شناسی، دانشیار گروه روانمثال برای عضو هیئت علمی: 

 آزادر وابستگی سازمانی دانشگاه د

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

 به صورت زیر:

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

 

 :ب. اگر عضو هیئت علمی نیستید

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

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

 
د قبل از سابمیت مقاله، وابستگی سازمانی مورد نظر دانشگاه خودتان را از معاونت پژوهشی و لطفاً اگر دانشجوی دانشگاه آزاد هستی

 داد و ترتیب نام نوینسدگان، وجود ندارد.ییر وابستگی سازمانی گرفته تا تعتحصیالت تکمیلی بپرسید. چون بعد از سابمیت مقاله، امکان تغ

 

 نوشته شود. ایمی  و شماره  لفن ثابت نویسنده مسئول حتماً ،کد ارکید نویسندگان :تهنک

 چکیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی. 3
هرای مقدمره و هردف، ها نوشته شرود )یعنری شرام  بخر کیده در واقع همان چکیده کو اه انگلیسی و دقیقاً مطابق با همان بخ این چ

هرای مختلرف انردازه قلر  و فونرت بخر ها است(. هر بخ  در یک پارگراف مجزا ارائه شود. گیری، و کلیدواژهها، نتیجهروش، یافته

 نوشته شود:چکیده کو اه فارسی به صورت زیر 

 به صورت بولد یا زخی  11فونت ب زر و اندازه قل   کلمه چکیده:
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و فونت ب زر ولی بردون  10به صورت بولد؛ و  وضیحات مربوط به این بخ  با اندازه قل   10فونت ب زر و اندازه قل   کلمه مقدمه و هدف:

 بولد، نوشته شود.

و فونرت ب زر ولری بردون بولرد،  10لد؛ و  وضیحات مربوط به این بخر  برا انردازه قلر  به صورت بو 10فونت ب زر و اندازه قل   کلمه روش:

 نوشته شود.

و فونرت ب زر ولری بردون بولرد،  10به صورت بولد؛ و  وضیحات مربوط به این بخ  با انردازه قلر   10فونت ب زر و اندازه قل   ها:کلمه یافته

 نوشته شود.

و فونت ب زر ولی بدون بولرد،  10به صورت بولد؛ و  وضیحات مربوط به این بخ  با اندازه قل   10زه قل  فونت ب زر و انداگیری: کلمه نتیجه

 نوشته شود.

و فونرت ب زر ولری  10به صورت بولد؛ ولی هر یک از واژگان کلیدی با اندازه قل   10فونت ب زر و اندازه قل   ها:کلمه کلیدواژه

 بدون بولد، نوشته شود.

 )ترجمه عنوان مقاله به زبان فارسی است( قاله به زبان انگلیسیعنوان م. 4
 عنوان انگلیسی مقاله دقیقاً بر اساس رعایت نکات گرامری و  وجه به زیرساخت زبان انگلیسی با فونت و اندازه قل  زیر نوشته شود:

Times New Roman (font size: 13, Bold) 
 

 ا به زبان انگلیسینام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنه. 5
در زیر عنوان انگلیسی، نام نویسندگان درج شود و وابستگی سازمانی آنها نیز به صرورت زیرنروید در پرایین صرفحه چکیرده انگلیسری 

، و وابسرتگی ثابرت ایمیر ، شرماره  لفرنمشرخ  شرود.  (Corresponding author)نوشته شود. نویسنده مسئول نیز با درج اصطالح 

 وجه داشرته باشرید   مامی نویسندگان باید نوشته شود. کد ارکیدده مسئول نیز در زیرنوید چکیده انگلیسی نوشته شود. سازمانی نویسن

 های مربوط به نام، نام خانوادگی، و وابستگی سازمانی نویسندگان، باید بزرگ  ایپ شود )غیر از حرروفکه نخستین حرف  مامی واژه

 (.حرف 5بی  از 
  Times New Roman (font size: 10, Bold)  :اسامی نویسندگان به انگلیسیم فونت و اندازه قل

 
سرایت بخر  انگلیسری بلکره دقیقراً از  ،در نوشتن وابستگی سازمانی به انگلیسی، به هیچ وجه عنوان دپار مان، دانشگاه و حتی شهر را از خود ان بره انگلیسری ننویسرید :1نکته مهم 

 سرچ کرده و کپی کنید. لمح   حصی  یا اشتغا دانشگاه

 اگر نام شهر در نام دانشگاه وجود دارد دوباره نباید قب  از نام کشور، نام شهر نوشته شود؛ مانند: :2نکته مهم 

 ... دانشگاه  هران، ایران )یعنی شهر  هران در نام دانشگاه است دیگر الزم نیست قب  از کلمه ایران، شهر  هران را بنویسید(
 

 

 

 

 



انزادهخسردبیر: دکتر عباسعلی حسین                                                                                                                         نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک  

 
4 

)در واقع ترجمه چکیده کوتاه فارسی  تاه یا مختصر به زبان انگلیسیچکیده کو .6

 است(
هرای مختلرف آن از لحاظ مفهوم، منطبق با چکیده مختصر فارسری باشرد و بخر واژه باشد. همچنین باید  250 ا  200چکیده انگلیسی نیز بین 

ها در یک پرارگراف است. هر یک از این بخ  Keywords و، Background & Purpose ، Method ،Results ،Conclusionشام  

 مجزا نوشته شود.

 های مختلف چکیده انگلیسی به صورت زیر نوشته شود:اندازه قل  و فونت بخ 
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) 
 

 ن چکیده مقاله به زبان انگلیسی است.های مه  در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتیکی از مالک :1تبصره

 

واژه و  250 ا  200بین  (Review) ی( و مرورCase Reportچکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت گزارش مورد ) :2تبصره 

 شام  موارد زیر است:

 (:Case Reportهای چکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت گزارش مورد )بخش
 دهد.: دلی  انتخاب مورد و هدف از مطالعه آن را  وضیح می(Background or Literatureه )زمینه یا سابق

 شده از درمان است.های آزمایشگاهی مه ، روش درمان و نتیجه کسبهای بالینی، نابهنجاریای از یافته: شام  خالصه(Caseمورد )

 فرد بودن مورد است.فیات اصلی و عل  منحصربهها و کشای از یافته: شام  خالصه(Conclusionگیری )نتیجه

 (Keywordsها )کلیدواژه

 (:Reviewهای چکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت مروری )بخش
 که شام  هدف و منظور از مرور مقاالت است.: (Purposeهدف )

 شام  بیان منابع  حقیق است. :(Source of dataها )منابع داده

 شده و معیارهای انتخاب است.که شام   عداد مطالعات انجام: (Methodروش مطالعه )

 ها است.آمده از مرور مقالهدستها و نتایج بهبندی اطالعات و ار باط میان جمالت و یکپارچگی یافتهکه شام  جمع :(Resultsها )یافته

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

 (Keywordsها )کلیدواژه
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ای باشد کره برا  عرداد های چکیده جامع فارسی باید به گونههای هر یک از بخ  عداد واژه) چکیده جامع به زبان فارسی. 7

که چکیده جامع انگلیسی از نظر  عداد واژگان با فرمت ذکرر شرده در ای بنویسید های چکیده جامع به زبان انگلیسی جور در بیاید. یعنی به گونهواژه

 (.جمه چکیده جامع فارسی نیز بسیار اهمیت داردکیده جامعع انگلیسی همسو باشد. البته هنر مترج  انگلیسی زبان در  رچ

 شرود و در مرتنالزم به یادآوری است که چکیده جامع به زبان فارسی فقط جهت مطابقت دادن با چکیده جامع انگلیسری نوشرته مری -

 شود.چاپ نمینهایی مقاله، 

 های زیر است:دارای زیرعنوانجامع فارسی کیده چ

 واژه( 300تا  250)بین مقدمه  
، مبانی نظری و پژوهشی، اهمیرت و ضررورت،  صرریح مسرئله پرژوه ، و در نهایرت هردف مقالره بره موضوع همندا مانند در این بخ  موارد مهمی

  روش است.بخ  نخست مقاله کام  شما  ا قب  از اختصار نوشته شود. این بخ  در واقع  لخی  بخ  

گیرری چکیرده جرامع  وانید در قسمت بحث و نتیجرهمنبع می 8منبع دارید از همین  8این است که  ا پایان مقدمه چکیده جامع اگر  نکته بسیار مهم

را در مقدمه چکیده جامع زیرنیوس کنید  را متررج  از های خاص و اسامی خاص چه فارسی و چه انگلیسی  وانید معادلهمچنین  ا می استفاده کنید.

 خودش  رجمه نکند.

 واژه( 300تا  250)بین  روش

-در این بخ  که در واقع  لخی  بخ  روش در متن کام  مقاله شما است و شام  نوع مطالعه،  عریف جامعره، نمونره و روش نمونره

ای قبر  از روش اجررا  وضریح داده ای است، برنامره مداخلرهز نوع مداخلهگیری، ابزارها، روش اجرا و روش  حلی  است )اگر مطالعه ا

 شود(.
ها زیرنوید شود. همچنین شماره منبع پرسشنامه هامؤلف پرسشنامهو ، و ابعاد آنها هاای، مؤلف آن، نام پرسشنامهاین است که برنامه مداخله نکته مه 

 ای داخ  پرانتز درج شود. و برنامه مداخله

 واژه( 400تا  350)بین ها یافته

در این قسمت ابتدا یک جدول  وصیفی بیاورید و  وضیح محتوای آن را در یک یا دو جمله بنویسید. سپد نتایج استنباطی را به طورت 

کنید  را  های خاص آماری را زیرنیوس وانید معادلها از متن اصلی مقاله  لخی  کنید. باز ه  در این قسمت  ا میمتنی با ذکر شاخ 

های مورد نظر گزارش شود و فقط در یک جمله  صریح شود های آزمونفرضالزم نیست پی مترج  از خودش  رجمه نکند. همچنین 

 ها رعایت شده است.که مفروضه

 واژه( 502تا  002)بین  گیرینتیجه

یسه کنید، چند جمله نیز  بیین کنید، در نهایت محردودیت لعات پیشین مقایج را بیاورید، بعد با نتایج مطاابتدا هدف را بنویسید، سپد نتا

 یک یا دو جمله نوشته شود. ا دررو پیشنهادات 
  وانید از منابع موجود  ا پایان مقدمه چکیده جامع استفاده کنید.این است که در این بخ  فقط می نکته مه 

ای را از مقدمه مقالره اصرلی بررای نوشرتن متن اصلی مقاله هستند. یعنی جمله اینکه شماره منابع در چکیده جامع فارسی همان شماره منابع نکته بعدی

 شود.کنید، دقیقاً همان شماره منبع آن جمله نیز داخ  پرانتز آورده میمقدمه چکیده جامع استفاده می
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 مالحظات اخالقی به زبان فارسی. 8
 نوشته شود:به  ر یب شام  موارد زیر کام  مقاله به زبان فارسی  در پایان متن دنام دارد  مالحظات اخالقیعنوان کلی  این بخ  که

 نوشته شود:به  ر یب شام  موارد زیر در پایان متن کام  مقاله به زبان فارسی  دنام دارد  مالحظات اخالقیعنوان کلی  این بخ  که

 (10ر اندازه قل  )اندازه قل  این زیرعنوان و  وضیحات آن با فونت ب زپیروی از اصول اخالق پژوهش 

نامره و  راریخ  صرویب نامه است کرد پایرانکد اخالق، شماره و  اریخ صدور مجوزهای الزم برای اجرای مطالعه در این بخ  ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایان

دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. همچنین رضایت افرراد پروپوزال و یا  اریخ دفاع ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح و  اریخ  صویب یا 

 نمونه و اصولی مانند محرمانه ماندن اطالعات و رعایت اص  رازداری در این قسمت  صریح شود.

 (10)اندازه قل  این زیرعنوان و  وضیحات آن با فونت ب زر اندازه قل  حامی مالی 

 وانیرد بنویسرید کره ایرن ی بودجه الزم برای اجرای پژوه  دریافت کردید. اگرر حرامی مرالی نداشرتید مریادر این بخ   وضیح دهید که از چه سازمان یا مؤسسه

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

 (10 قل  اندازه )اندازه قل  این زیرعنوان و  وضیحات آن با فونت ب زرنقش هر یک از نویسندگان  

 وانیرد نرام مجرری و  وضیح دهید که نق  هر یک از نویسندگان در مقاله چه بوده است. اگر مقالره برگرفتره از طررح پژوهشری بروده اسرت مریدر این قسمت باید 

 وانیرد بره عنروان را می گر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایر آنهمکاران را بنویسید.  وضیحا ی مانند اجرا کننده مطالعه، نویسنده مقاله، ویراستار علمی،  حلی 

 نق  هر نویسنده در این قمست  وضیح دهید.

 (10)اندازه قل  این زیرعنوان و  وضیحات آن با فونت ب زر اندازه قل  تضاد منافع  

 در این قسمت در یک جمله بنویسید که آیا در ارائه نتایج پژوه ،  ضاد منافع وجود داشته است یا نه.

 (10 قل  اندازه قل  این زیرعنوان و  وضیحات آن با فونت ب زر )اندازهتشکر و قدردانی  

شرما کمرک کررده اسرت،  در این قسمت از افراد نمونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای الزم، استادان راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در انجام مطالعه بره

 ویسید. شکر و قدردانی کنید و دقیق دالی   شکر و قدردانی را بن

 چکیده جامع به زبان انگلیسی. 9
شود  ا زمانی که متن اصلی مقاله  أییرد نشرده اسرت و چکیرده جرامع و پیشنهاد میاین بخ  در واقع  رجمه چکیده جامع فارسی است 

 فارسی  أیید نشده است، برای  رجمه اقدام نکنید.

 ه جامع انگلیسی باید استفاده شوند به صورت زیر هستند:هایی که در این بخ  در  رجمه چکیده جامع فارسی به چکیدمعادل

Introduction  واژه( 300تا  250)بین 
 باشد. 12با اندازه قل   وضیحات این بخ  و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قل  Times New Romanبا فونت Introduction  کلمه

Method ( 300تا  250بین )واژه 
 باشد. 12با اندازه قل   وضیحات این بخ  و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قل  Times New Romanبا فونت Method  کلمه

Results  واژه( 400تا  350)بین 
 باشد. 12با اندازه قل   وضیحات این بخ  و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قل  Times New Romanبا فونت Results  کلمه

Conclusion  واژه( 502تا  002)بین 
 باشد. 12با اندازه قل   وضیحات این بخ  و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قل  Times New Romanبا فونت Conclusion  کلمه

 
حریره ؛ چون  وسط هیئت  جامع مقاله به زبان انگلیسی استکو اه و های مه  در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن چکیده یکی از مالک

 شود(.های معتبر خارج از ایران که در کادر کمیته علمی نشریه فعالیت دارند، داوری میخارجی نشریه )استادان دانشگاه
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  بخش مالحظات اخالقی به زبان انگلیسی. 10
 ه شوند:در واقع  رجمه مالحظات اخالقی فارسی موجود در چکیده جامع فارسی است. اصطالحات به صورت زیر  رجم این بخ 

Ethical Considerations   (11)اندازه قل 
Compliance with ethical guidelines   (10)اندازه قل 

Funding   (10)اندازه قل 

Authors’ contribution   (10)اندازه قل 

Conflict of interest   (10)اندازه قل 

Acknowledgements   (10)اندازه قل 

 

 

 های زیر(:ان فارسی )شامل بخشمتن کامل مقاله به زب. 11
 و فونت ب زر( 12، ولی  وضیحات بخ  مقدمه با اندازه قل  13)اندازه قل  عنوان کلی مقدمه  مقدمه

هرای مشرابه، ضررورت پرژوه  و شده در سایر پرژوه در این قسمت به بیان هدف، بیان مسئله،  عریف اصطالحات  خصصی یا اختصارات علمی، اطالعات ارائه 

گویرد، و بیران ایرن موضروع کره چگونره نترایج ایرن پرژوه  ها پاسخ میهای قبلی، سؤاالت بدون پاسخی که این پژوه  به آنوری پژوه  نسبت به پژوه نوآ

 باشد(.صفحه  2شود )حج  مقدمه مقاله با  وجه به فونت و اندازه قل  موردنظر مجله نباید بی  از  واند به رفع ابهامات کمک کند پرداخته میمی

هرا رگرافدر شروع مقدمه همیشه از گروه مورد مطالعه شروع کنید، سپد متغیرهای وابسته، و در نهایت متغیرهرای مسرتق   وضریح داده شرود. بایرد برین پرا نکته:

هرای پاسرخ در طری آن خرال پرژه  و سروال ای باشد کههای زنجیر به ه  مر بط باشند. پیشینه پژوه  باید به گونهانسجام محتوایی وجود داشته باشد و مانند حلقه

های انگلیسی اسرتفاده نکنیرد و همچنرین وجه از واژههای  رکیبی مقاله رعایت شود و در داخ  متن مقاله به هیچدر  مامی واژه فاصلهنی  -نشده برای خواننده مشخ  شود. داده

 اسامی خاصی که در قسمت منابع هستند زیرنوید نشوند. 

 ه کنید.ستفادایید نشریه أهای  خصصی و غیر خصصی مورد  شود از معادل اکید میهمچنین 

مربروط بره  مرامی   وضریحات ایرپ شرود. الزم بره ذکرر اسرت کره  11با انردازه قلر  بخ  روش های زیرعنوانولی  13با اندازه قل   روشکلی )عنوان  روش

  ایپ شوند( 12های بخ  روش با اندازه قل  زیرعنوان
گیرری و ژوه ، جامعه آماری، نمونه، روش نمونهشام  اطالعات کلی در مورد شیوه انجام پژوه  است. این قسمت شام  اطالعا ی در مورد طرح پ روش بخ  

ای بتواند برا آن، آوری اطالعات )به نحوی باید نوشته شود که هر خوانندهگیری، نحوه جمعهای ورود و خروج به مطالعه، ابزار اندازهمنطق  عداد افراد نمونه، مالک

نامره آگاهانره  ، موقعیت پژوه  و روش بررسی است. مقاالت اثربخشی بایرد شرام  رضرایت جربه نویسنده مقاله را  کرار کند(، رعایت موازین اخالق در پژوه

 صفحه نباشد(. 1افراد موردپژوه  باشد )حج  بخ  روش به طور کلی بی  از 

 :دارای سه زیرعنوان استروش بخش 
 ارد زیر است:شام  مو 12بولد ولی  وضیحات این زیرعنوان با اندازه قل   11اندازه قل  این زیرعنوان : کنندگانطرح پژوهش و شرکت الف(

 شناختی افراد نمونه(های جمعیتگیری، شرایط ورود و خروج افراد نمونه، ویژگینوع مطالعه، جامعه، نمونه، روش نمونه
 شام  موارد زیر است: 12بولد ولی  وضیحات این زیرعنوان با اندازه قل   11اندازه قل  این زیرعنوان : ابزار ب(

د و نزیرنوید شرو حتماً هاایتالیک باشد؛ نام پرسشنامه 12ها گذاری شوند؛ اندازه قل  نام هر یک از پرسشنامهشماره های استفاده شده،نامهنام پرس 

حتماً باید نسخه منتشرشده را سرچ کرده و عیناً کپی کنید؛ مرالال اگرر از یرک  و نکته مه  این است که نام ابزار را از خود ان به انگلیسی  بدی  نکنید

شناختی که یک ابزار خارجی است، استفاده کردید ه  نام این مقیراس و هر  نرام مؤلفران ایرن مقیراس را بایرد از به نام آزمون سرمایه روانپرسشنامه 

 نه این که از خود ان نام این مقیاس را به انگلیسی  بدی  کنید.اینترنت سرچ کنید و دقیقاً عنوان انگلیسی اصلی این مقیاس را بنویسید 

-و خرردههرا گویره  عرداد ، علت استفاده از این ابزار مطالعه، گزارشابزار، سال ساخت و هدف ابزار دآورندهیکو اه از پد یا خچهی ار ارائهدر معرفی هر پرسشنامه،  م:نکته مه

هرای مختلرف محتروایی، سرازه، ( نسخه اصلی بره شرک validity) ییروا؛ نمره باال به چه معناست؟ کسب؛ افتیدامنه نمرات قاب  در گزارشی؛ گذارنمره وهیش گزارش؛ هااسیمق
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 و یریرواو ...؛  (stability(، بازآزمایی یا پایایی )consistencyهای مختلف همسانی با استفاده از آلفای کرونباخ )ی به شک نسخه اصل( reliabilityاعتبار ) وهمگرا، و واگرا؛ 

 ، الزامی است.در مورد هر پرسشنامه ییو انتها یمتنرفرند درون ارائههای مختلف مطرح شده؛ و باالخره به روش (یرانیشده )نسخه ا یسازینسخه بوم اعتبار

. همچنرین نوشرته شرودو بولرد  11زیرعنوان با اندازه قل  این  ،ای استدر صور ی که طرح پژوه  از نوع مداخله: ایمعرفی برنامه مداخله ج(

در این بخ  مبانی نظری و مدل مفهومی برنامره بره صرورت مسرتند  وضریح داده   ایپ شود. 12با اندازه قل    وضیحات مربوط به این زیرعنوان باید

 در نتیجه: شود و محتوای برنامه در یک جدول به صورت منسج  و مختصر برای هر جلسه ارائه شود.
مبانی نظری و مدل مفهومی برنامه بره صرورت مسرتند و برا ذکرر منبرع  وضریح داده شرود و ای است این بخ  نوشته شود. در این بخ  در  صور ی که طرح پژوه  از نوع مداخله

 محتوای برنامه در یک جدول به صورت منسج  و مختصر برای هر جلسه ارائه شود.(

هر جلسره چره اهرداف هرجلسره؟ند جلسه؟ ای چگونه و مبتنی بر چه مبانی نظری و  وسط چه کسی  هیه شده است؟ چان کنید که برنامه های مداخلهبنابراین حتما بی

فعالیرت یرادگیری هرر جلسره؟ چگرونگی فررد آمروزش دهنرده؟ مدت زمان؟ هر هفته چند جلسه؟ اهداف هر جلسه؟ محتوای هر جلسه؟ روش  درید هرر جلسره؟ 

 .به جز چند مورد اول بقیه به صورت جدول ارایه شود آموزش، زمان و مکان آموزش و ....(

 شام  موارد زیر است: 12بولد ولی  وضیحات این زیرعنوان با اندازه قل   11ازه قل  این زیرعنوان اند روش اجرا: د(

شود. در صور ی که نوع مطالعره، آزمایشری یرا ها و ... شرح داده میدر این بخ  روند اخذ مجوزهای الزم و انتخاب افراد نمونه و اجرای پرسشنامه

کان و زمان مداخله، گروهبندی افراد نمونه و ... کام   وضیح داده شرود. سرپد مالحظرات اخالقری در بخر  کننده، مای است فرد مداخلهمداخله

 ها شرح داده شود.اجرا و در نهایت در یک جمله روش  حلی  داده

 

هرا، ه باشید انردازه قلر  عنروان جردولشود. البته باید  وجه داشت پی ا 12ولی  وضیحات آن با اندازه قل   13)این عنوان کلی با اندازه قل   هایافته

 شود( پی ا 9ها، و محتوای داخ  آنها شک 
های آماری اسرت کره در شده و نتایج مربوط به  حلی  آزمونآوریهای جمعآمده از دادهدستهای بهخالصه یافتهها شام  بخ  یافته

باالی آن نوشته شود و عنوان نمودار، زیر آن نوشرته شرود، شود. عنوان جدول باید در وسط صفحه و قالب جدول و نمودار گزارش می

های غیرضروری خودداری شود )حداکالر  عداد جردول در هرر از گزارش جدول صورت فارسی نوشته شود. مامی اعداد این بخ ، به

 را  3چره پژوهشری و چره غیرپژوهشری  ا باشد و حداکالر  عداد نمودار مورد قبول برای هر مقالره  6مقاله از هر نوعی باشد نباید بیشتر از 

های پژوه  بستگی دارد ولری اصر   لخری  در ارائره نترایج مهر  است(. در ضمن  عداد صفحات این بخ  به  عداد متغیرها و فرضیه

 د.صفحه باش 14وجه نباید بی  از هیچ است به طوری که  عداد صفحات ک  مقاله با  وجه به فونت و اندازه قل  موردنظر مجله به

 . ایپ شوند و با فونت ب زر فارسیها، در جداول و نمودارها و  وضیحات بخ  یافته  مامی اعداد -

 اعداد اعشاری در متن فارسی، جدول و نمودارها با )/( و در متن انگلیسی با ).( از ه  جدا شوند. -
های آماری کره  رین آزموندقیقاً باید بر اساس الگوی گزارش برخی از مه  پژوه  هایها و نحوه گزارش یافتهاین که نحوه انجام  حلی  دادهنکته بسیار مهم  -

هرای آمراری از آزمرون  ری  رین آزمروندر بخ  راهنمای نویسندگان ارائه شده باشد. در راهنمای نویسندگان و همچنین در کانال  لگرام نشریه نحوه گزارش مه 

          های مقالره دقیقراً منطبرق برر ایرن الگوهرا نباشرد مقالره برهکرر و معادالت ساختاری و ... ارائه شده است. اگر بخ  یافتهگرفته  ا  حلی  کوواریاند و اندازه گیری م

 وجه پذیرش نخواهد شد.هیچ

 گیریبحث و نتیحه
های مشابه قبلی مرورد مقایسره های پژوه ها با یافتهشود، همسویی و ناهسویی یافتهها پرداخته شده و به  فسیر و شرح آنها اشارهای از یافتهدر این بخ  به خالصه 

پذیری نتایج و در مجموع ارائه آنچه از این پرژوه  بره دانر  نظرری و کراربردی گیری کلی و عملی و قابلیت  عمی و بررسی قرار گرفته و  بیین شود، سپد نتیجه

 های پژوه  و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای مطالعات بعدی پرداخته شود.شده و در راستای آن به بیان محدودیتشده است، نوشتهموجود اضافه 

گیری؛ ابتدا هدف مطالعه را ذکر کنید، سپد نتایج هر فرضیه را به طور مجزا بیان کنید،  حقیقات همسرو و ناهمسرو را ارائره به طور خالصه در قسمت بحث و نتیجه 

ته همسو و یا ناهمسو بودند را  وضیح دهید،  بیین و  فسیر نتایج به دسرت آمرده را برر اسراس مبرانی نظرری و پژوهشری کره در کنید، اینکه از چه نظر  حقیقات گذش
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ی و قبلر مطالعراتفرسرایی نویسرنده بایرد برر اسراس نترایج بخ  اول مقاله یعنی مقدمه نوشتید، ارائه کنید )یعنی نباید  بیین و  فسیر را فقط از خود ان بنویسید و قلر 

 نظریات مطرح شده در حوزه مورد مطالعه باشد؛ 

که ...(. سپد نتایج فرضریه بعردی را بره   ، این گونه  بیین کرد...  وان بر اساس نظریه ... و یا بر اساس نتایج مطالعات ... ومانند این جمله: نتیجه به دست آمده را می

ها بپردازید چون ممکن اسرت نترایج مقیاسته باشید در  فسسیر و  بیین باید ه  به نمره ک  و ه  به خردههمین شک   وضیح و  فسیر کنید و الی آخر. باید  وجه داش

 .متفاو ی درباره هر یک از ابعاد یک سازه به دست آمده باشد

 

هایی که قربال در بخر  پیشرینه مقالره ارائره وه  وانید از منابع و پژها، فقط میدر قسمت بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج پژوه  خود با سایر پژوه : 1نکته 

 مقاله خود ان ارائه نکردید.نخست هایی مقایسه کنید که اصال در بخ  پیشینه یعنی بخ  نتایج پژوه  خود را با پژوه   وانیدیعنی نمیکردید استفاده کنید 

        در واقرع  ؛پرژوه  شرما صردمه زده اسرت اشراره کنیرد دهری نترایجع  عمری دقرت نترایج بره دسرت امرده و مووضرها به عواملی که بره در بخ  محدودیت :2نکته 

های به دسرت آمرده، پیشرنهادهای ها، پیشنهادهای پژوهشی ارائه کنید و همچنین بر اساس یافتهشناختی را بیان کنید. بر اساس همین محدودیتهای روشمحدودیت

اندرکاران ذیرربط پرهیرز کنیرد و اری کارگاه،  وصیه و پیشنهاد به مسئوالن نظام، وزیر و مدیر ک ، و دستکاربردی را بنویسید. از بیان پیشنهادهای کلی مانند برگز

 ها چه کاربردی دارند.دقیقاً بر اساس نتایج هر فرضیه،  وضیح دهید که این یافته

 

  مالحظات اخالقی به زبان فارسی
 شود.امع فارسی عیناً به این قسمت منتق  میظات اخالقی موجود در پایان چکیده جمطالب مربوط به مالح

 

 منابع
شده و به  ر یب به آن اضافه شود. ضمن انطباق  عداد منرابع موجرود در مرتن مقالره و شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع 

اول ترر اسرت از منرابع دسرت جهرت افرزای  اعتبرار مقالره، بهفهرست انتهایی آن، منابع به  ر یب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. 

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

 ارجاع قرار بگیرند. ( نباید مورد…ها و های منتشر نشده، کتاب فارسی، همای ها و یا طرحنامهپایانمانند )نیست آنها  شناختیبه اطالعات کتاب

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

ر صرورت وجرود اسرتفاده شرود؛ د نسخه چکیرده انگلیسری همران منبرعبرای واردکردن عنوان و اسامی انگلیسی مقاالت فارسی حتماً از 

 ن منبع استفاده نشود.آهتر است از بای، چکیده نداشتن چنین

 حوه نوشتن منابع پایانی مقالهن

بره سربک  ده کنید مانند کتاب فارسری(ادر این قسمت نحوه نوشتن انواع منابع مختلف )حتی آنهایی که مجاز نیستید در این نشریه از آنها استف نکته:

شود در این نشریه، از منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه فارسی، طررح ولی باز  اکید می ،ونکوور در پایان مقاله با بیان یک مالال آورده شده است

وجه استفاده هیچبهاد  وان درباره صحت و سق  آنها نظر دپژوهشی و یا مقاالت همای  داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمی

 نکنید.

 مجله:

 et alنفر است از نفر هفت  به بعد نام سایر نویسندگان برا واژه  6خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان )اگر  عداد نویسندگان بی  از  نام

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

 ل مجله فارسی:مالا
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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] 

 اگر  وجه کنید حرف اول کمه لینک بزرگ  ایپ شده است و رنگ آن، آبی پررنگ است.

 مالال 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] 
 به عالئ  زرد رنگ نگاه کنید و عیناً در منبع نویسی رعایت کنید. در منبع باال، نویسنده دوم دارای دو اس  بوده است در ایرن حالرت حررف

نیامرده  andیرا  &(. همچنین دقت کنید قب  از نویسنده آخرر SHنخست هر دو اس  با حرف بزرگ و بدون هیچ فاصله نوشته شده است )

 اگر فقط دو نویسنده باشند. است؛ حتی

 

 کتاب:

شده. قب  از بیران  خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. نوبت ویرای . مح  انتشار: ناشر.، سال انتشار، صفحات استفادهنام

 نوشته شود. [Persian]های فارسی در آخر منابع داخ  کروشه واژه آورده شود. در مورد کتاب :ppشماره صفحه حروف 
 مالال کتاب فارسی:

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

Roshdefarhang; 2013, pp: 282-258. [Persian]. [Link] 
 مالال 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:فصلی از کتا

نرام خرانوادگی و حررف اول نرام نویسرنده یرا  : «In»:حررفخانوادگی و حرف اول نرام نویسرنده یرا نویسرندگان فصر . عنروان فصر . آوردن نام 

 :ppقبر  از نوشرتن شرماره صرفحه حرروف انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صرفحات مورداسرتفاده. نویسندگان کتاب. عنوان کتاب. نوبت ویرای . مح  

 نوشته شود. [Persian]های فارسی در آخر منابع داخ  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

نرام خرانوادگی و حررف اول نرام  .(Persian translatorنام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان کتاب. اسرتفاده از عبرارت )

 آورده شود. :ppقب  از نوشتن شماره صفحه حروف انتشار: ناشر.، سال انتشار، صفحات مورداستفاده. مترج  یا مترجمین. نوبت ویرای . مح  

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

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

 

  : نامهپایان

 انتشرار، صرفحات مرورد نرام دانشرگاه؛ سرالنرام دانشرکده،  .]نامرهببان درجه پایان[نامه نامه. عنوان پایانرف اول نام نگارنده پایاننام خانوادگی و ح 

نوشرته  [Persian]های فارسی در آخرر منرابع داخر  کروشره واژه نامهآورده شود. در مورد پایان :ppقب  از نوشتن شماره صفحه حروف استفاده. 

 شود.

 نامه فارسی:نپایا
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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] 

 

 

 نکات مهم

 سال اخیر در فهرست منابع موجود باشد( 2سال اخیر باشد )و حتما چند منبع مربوط به  5درصد منابع مربوط به  40بی  از  .1

  ، وگرنه مشمول هزینه اضافی خواهد شد. ا نباشد 25و کمتر از  40به هیچ وجه بی  از مقاالت پژوهشی  عداد منابع  .2

منرد، منرد و مقراالت مرروری نظرامنظرام -باشرد و  عرداد منرابع مقراالت فرا حلیر  70 واند  ا ( میnarrative عداد منابع مقاالت مروری ساده ) .3

 محدودیتی ندارد.

 پردازان و با دعوت رسمی سردبیر نشریه قاب  قبول است.نظران و نظریهمقاالت مروری ساده فقط از صاحب .4

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

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

نوشت زیر موجود است، به شک  کو ه باید بر اساس آنچه در سایت یرفارسی زبان )مجالت مربوط به سایر کشورها غیر از ایران(غ عنوان مجالت .7

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

مرورد علروم پزشرکی  وانید از سایت بانک اطالعات نشریات پزشکی به آدرس زیر یا از سایت نشرریه مخفف عنوان مجالت علوم پزشکی را می .8

 نظر سرچ کنید.

ر ایرن ، نمایره نشردند، د1صادر شده است و در سایت ارائه شده در بخر  نکتره  وزارت علوماگر مجالت فارسی زبان که ر به علمی آنها  وسط  .9

 ویسید. نو لطفاً از خود ان عنوان انگلیسی مجله را به صورت مخفف ن حتماً عنوان کامل مجله را بیاورید موارد

متنری برا  رک ارجاعرات درون/.  ورفته شود  ا  مایز بین منابع مشخ  شود و  رک4اندازه الزم به یادآوری است خطوط دوم و سوم هر منبع به .10

 .باشد 11 رین اشتباه بر عهده نویسنده مقاله است. اندازه قل  منابع داده شود و مسئولیت کوچکمنابع پایانی مطابقت 

و در بخ  منابع، آخر هر منبع لیک یا سایت اینترنتی هر منبع داخر  کروشره بیایرد. بنرابراین  لینک  ک  ک منابع باید در اینترنت موجود باشد .11

فارسی، طرح پژوهشی و یا مقاالت همای  داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمری  روان  منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه

 درباره صحت و سق  آنها نظر داد به هیچ وجه استفاده نکنید.

 ورده شود.آ نکهر منبع قب  از لی doiکد  .12

ویسید و لینک اینترنتی منبرع های قبلی، کلمه لینک را با رنگ آبی پررنگ در داخ  کروشه بنبدین  ر یب مطابق با مقاالت چاپ شده در شماره .13

را براز کنیرد و سرپد در پنجرره براز  insert وانید روی کلمه لینک، کلیک کنید و سپد منروی مورد نظر را روی آن سوار کنید. برای این کار می

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1
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ای روی کلمره لینرک، واننردهرا کلیرک کنیرد؛ بردین  ر یرب وقتری خ okشده، لینک اینترنتی مقاله مورد نظر را در جدول باز شده بیاورید و دگمره 

  وان درباره صحت و سق  منبع، اظهار نظر کرد.شود و میکند منبع مورد نظر باز میکلیک می

که در آخر منبع داخ  کروشه می آورید حتماً باید  لینک منبع فارسی یعنی لینک هر منبع باید دقیقاً صفحه چکیده انگلیسی منبع مورد نظر باشد. .41

نه ایرن کره آدرس سرایت اینترنتری مجلره،  ،ه باشد و لینک دقیق همان صفحه را بیاوریددر سایت مجله مربوطصفحه چکیده انگلیسی مقاله مورد نظر 

نویسرید در اینترنرت ها، و یا آدرس صفحه چکیده فارسی را بیاورید. نتیجه این که وقتی آدرس لینک را که آخر هرر منبرع مریمگ ایران، سایر نمایه

شرناختی ای را از از مجلره مطالعرات روانوطه در سایت مجله، مربوطه باال بیاید؛ مالال اگر مقالرهمرب باید دقیقاً صفحه چکیده انگلیسی مقالهسرچ کنی  

پیدا کنید، چکیده انگلیسی این مقاله را باز کنید، و  سرچ کرده و استفاده کردید. وارد سایت این نشریه بشوید، مقاله مورد نظر را در سایت این نشریه

. در همین صفحه چکیده انگلیسی، نام نویسندگان، روی کلمه لینک سوار کنیدرا دقیقاً در داخ  کروشه  گلیسیچکیده ان همین صفحه لینکآدرس 

 ها را در  رجمه یک منبع فارسی به انگلیسی، استفاده کنید.عنوان مقاله، و نام مجله به انگلیسی درج شده است. عیناً همان

مقالره  نگلیسریادقیقراً از چکیرده  دگان، عنوان مقاله، و عنوان مجلهنام نویسنو حتما  برنگردانید انگیسیمنابع فارسی را به هیچ وجه از خود ان به  .51

 برر اسراس نظررات داوران، هرر منبعری را کره همچنرین فارسی منتشرشده که در بخ  انگلیسی سایت مجله فارسی مورد نظر وجود دارد، کپی شود.

  ر چک شود.متنی و منابع پایانی به دقت هرچه  مامگذاری درونکنید حتما شمارهو یا جا به جا می ،فه، حذفاضا

اند و برخی اصطالحات خاص مه  زیرنروید شروند. انردازه قلر  زیرنروید الزم است آن دسته از اسامی خاص که در بخ  منابع آورده نشده .16

 باشد. Times New Romanو با فونت  9انگلیسی 

 و چسبندمی خود واژۀ قب  به ویرگولنقطه ویرگول، و نقطه، هایمتعال مالال برای شود. رعایت نگارشی قواعد و اصول  مام مقاله متن در .17

فاصله نوشته شود. در ک  مقاله، پرانتز به هریچ وجره بره صورت نی های  رکیبی بهشود. همچنین  مامی واژهمی نوشته هاآن از فاصلهیک  با واژۀ بعد

 واژه قب  نچسبد.

ها، خصوصاً در  صاویر بیان نشود و اخذ ها و بیمارستانهای بالینی، اسامی نمونهد. در کارآزماییمالحظات اخالقی در پژوه  حتماً رعایت شو .18

ها بیان شود. مشخ  شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی  وسط کمیته اخالقی در پژوه  دانشگاه یرا مرکرز نامه از آزمودنیرضایت

های بالینی حتماً باید کد اخالق قب  از و درمان و آموزش پزشکی  صویب شده است؛ بنابراین در کارآزمایی  حقیقا ی پیشرفته و یا وزارت بهداشت

یرا هرر  (IRCT)اجرای پژوه ، اخذ شود. چاپ و انتشار مقاله کارآزمایی های بالینی منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایرران 

 رد  ایید سازمان بهداشت جهانی است.المللی مویک از مراکز ثبت بین

گونره  وانرد بردون هریچدر سایر مطالعات نیز مجوز اجرایی و مجوز علمی جهت اجرای مطالعه الزامی است. خالصه این که یک پژوهشگر نمی .19

 وانرد در حیراط دانشرگاه نمریها و آزمون، و مداخالت را اجرا کنرد؛ یرک پژوهشرگر آموزان، انواع  ستمجوزی وارد یک مدرسه شود و از دان 

  ها را اجرا کند.بدون رعایت هیچ استاندارد و مجوزی، انواع آزمون

ارجاع ه  دهید براز سررقت علمری بره نوشته خود، رونویسی نکنید؛ حتی اگر به نویسنده آن اثر از مقاالت و آثار علمی دیگران در  دوین دست .20

ولی اگرر  ،آید. یک پاراگراف از یک مقاله را خواندید باید به طور خالصه و به زبان خود ان، پیام آن را منتق  کنید و به آن ارجاع دهیدحساب می

نحروه نقر  قرول مسرتقی  و غیرمسرتقی  را در ایرن عیناً از مطالب مقاله فرد دیگری استفاده کردید حتماً باید به صورت نق  قول مستقی  ارجاع دهید )

  وان آموزش داد(.مختصر نمی

 .نویسنده )نویسندگان( است عهده بر مقاله علمی محتوای مسئولیت .21

 شود.سیدگی نمیو مقاالت ارسالی از طریق پست یا ایمی  ر برای ارسال مقاله فقط از طریق سامانه مجله اقدام شود .22

ها آزاد است اما  اکیرد و  مرکرز ایرن نشرریه برر ارج نهرادن بره نوشتهبا این که این نشریه نیز همانند  مامی نشریات دیگر در پذیرش یا رد دست .23

شرود اصرالح داده مریه باشد حداق  یک بار به نویسنده، فرصت تشناختی غیرقاب  رفع نداشای اشکاالت روشزحمات نویسندگان است و اگر مقاله
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کند، که حتی مانند سایر نشریات خصوصی از حمایت مالی خصوصی است و نه  نها از هیچ ارگان دولتی بودجه دریافت نمی ولی چون نشریه کامالً

در ایرن فرمرت  هرای واضرحی کرهبار فرصت اصالح به خصوص درباره دسرتورالعم  دو وانی  بی  از بنابراین نمی ؛یک انجمن نیز برخوردار نیست

 .ودشچون هزینه زیادی بر نشریه  حمی  می ،ارائه شده است به نویسندگان بدهی 

از نویسرندگان و  ؛ رین دستورالعم  درباره  دوین مقاله بره خصروص برر اسراس فرمرت ونکروور اسرتشده، جامع ردید این راهنمای  دوینبی .24

 خود درباره غنای هرچه بیشتر این دستورالعم  را به ایمی  نشریه ارسال کنند.متخصصان خواهشمند است هرگونه پیشنهادها و نقدهای 

 صاحب امتیاز، مدیر مسئول، و سردبیر نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک: 

 Abbaskhanzade@gmail.com شناسی دانشگاه گیالندانشیار گروه روانخانزاده: عباسعلی حسین

 1399آذر  30بازنگری کام  در 

 ادگان، پاساژ سپیدرود، سمت راست، طبقه یکخ آز، فرهنگ شت، میدانر استان گیالن، نشانی دفتر مجله:

01333346257 

09126791369 

09114130804 

 

     Psydevch@gmail.com پست الکترونیکی:

 www.childmentalhealth.ir  نشانی اینترنتی:

    https://t.me/childmentalhealth  کانال تلگرام:

 abbasalihosseinkhanzadehاینستاگرام نشریه: 
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