راهنمای نگارش مقاله
الف) محترا
 مقالط باید شامل:
 .4عنرال مقالط
 .9رام و رام خاررادگیب مرتبط علمی و محل خدمت رریسند یا رریسندگال
 .3چکید ( 411الی  401واژ ش امل مرض ر ب روش پ ژوهشب یافت طه ا و بح )) و واژگ ال
کلیدی( 3الی  0واژ )
 .1متن مقالط :مقدمط( تعریف مرض ر ب بی ال مس ئلطب ض رورت و اه داف پ ژوهشب پیش ینط و
چارچرب رظری)ب روش پژوهش(روشب جامعطب رمررط و ابزار)ب یافتطهاب بح) و رتیجطگیری
و منابع
ب) شکل ظاهر
 مطالب مقالط بر یک رف کاغذ ب ط ص ررت ماش ینی (در مح یط  wordو ب ا قل م )Blutos 13
تحریر شرد.
 مقالط از  91صفحط تایپ شد بیشتر رباشد.
 معادلهای خارجی اصطالحات و مفاهیم علمی و غیر رایج پاررشت شرد.
 ارجا بط منابع بط شیر درول متنی یا  APAاست؛ بط رر مثالب در متن مقالط پس از رقل مطالب در
داخل پرارتزب رام خاررادگی رریسند ب سال ارتشار و صفحط مررد رظر ذکر ش رد؛ مارن د (حس ینیب :4304
.)24
شیرۀ ررشتن منابع بط صررت زیر باشد:
کتاب :رام خاررادگی رریسند ب رام رریسند ( .سال ارتشار) .عنرال کتاب .منحح یا مترجمب رربت چ ا،ب
محل رشر :رام راشر.
مارند :بازرگالب عباس .)4324( .ارزشیابی آمرزشی .تنرال :ارتشارات سمت.
مقالط :رام خاررادگیب رام( .سال ارتشار) .عنرال مقالط .عنرال مجلطب دور ب شمار ب صفحط.
مارند :حسینی رسبب سید داوود .)4339( .معرف ی ش اخ ه ای آم رزش ع الی .فن لنامۀ پ ژوهش و
بررامطریزی در آمرزش عالیب دور چنارمب شمارۀ .9
 ا العات مربرط بط درجۀ علمیب محل کار رریسند (مشتمل بر رشاری دقی پستی و شمارۀ تلف ن و
آدرس پست الکتروریک) و زمینطهای تحقی او همرا با مقالط ارائط شرد.
ج) سایر رکات
 رریسند (رریسندگال) در رامطای کط مقالط پیرست آل خراهد بردب اعالم کند کط مقالط برای چ ا ،ب ط
رشریۀ دیگری ارسال رشد است؛
 ترتیب مقاالت بط ارزش علمی و یا شخنیت رریسندگال ارتبا ی ردارد؛
 مسئرلیت محترای مقاالت بط عندۀ رریسندگال است؛
 رشریط در ویراستاریب تلخی و تنظیم مطالب آزاد است.

