
 به نام خدا 

 ویسنده گرامی سالم ن

ضمن تشکر از شما برای باالبردن کیفیت مقاله خود به اطالع می رساند مقاله شما بعد از اعمال اصالحات مورد نظر مجله 

  و داوری پذیرش و چاپ خواهد شد. در این مدت تا وضعیت پذیرفته شده روزانه ایمیل و پروفایل شخصی خود را چک کنید.

به اطالع میرساند در هر شماره حداکثر یک مقاله از دانشگاههای برتر، که دارای کیفیت باال     فراخوان چاپ مقاله برتر:.  1

 بوده و از نوآوری در موضوع، محتوا و روش تحقیق برخوردار است هزینه کامل رایگان می گردد. 

از باید برای استاندارد سازی آن و آی اس آی ثبت نام خواهد کرد. لذا اسکوپوس سازی در نمایه  برای بزودی این مجله  .2

چکیده کوتاه انگلیسی را با دقت اصالح و ترجمه عالی کرده  ، بعد از قبولی اولیهیکسال قبل تالش کنیم. بسیار مهم است که 

لی ترجمه نمایید، حتما با یک  خوب و عا چکیده کوتاه خود را تا سه صفحه گسترده کرده و به انگلیسی    و یکبار هم همان

 نمایید. اقدام انگلیسی دان ماهرو ترجیحا بومی 

ح اقدام  البار برگشت برای اص  یکو حداکثر  یکهفته تا ده روز  ظرف مدت  داوری سریع:  در روند  . مدت زمان اصالحات  3

ح کامل و رفت و برگشت  النمایند . عدم دقت در اصح شده را کنترل  الداوران محترم انتظار دارند فقط یک بار مقاله اص  نمایید.

 هزینه های اضافی و در صورت تکرار بایگانی مقاله میشود.  و وقت اتالف موجب اضافه 

کم دقتی در استناددهی منابع داخل متن و منابع آخر    -:    شود عبارتند از  پاره ای از موارد که منجر به برگشتهای مکرر می

زیرنویس اسامی نویسندگان   -  ،شود نوشته نمی، جامع و کامل با دقتهدفمند، چکیده مقاله ارکان  - ،آنو اشتباهات مکرر در 

فاقد انسجام و بدون ارتباط با موضوع و متغیرهای مقدمه    -  ،نوشته میشودو بدون نگاه به نمونه های موجود در سایت  بدون دقت  

 ،است  و پر کردن شکاف موجود درپیشینه  پژوهشیث انتقادی و مساله  بحفاقد  موجود در عنوان مقاله نوشته شده، سردرگم و  

فرم تعهد نامه و تعارض منافع    -  ،  سوال باشدمساله و  باید پاسخ به همان    بی ارتباط است در حالی کهبحث و نتیجه گیری    -

و عدم هایالیت کردن اصالحات مورد نظر داور    حات داورانالعدم توجه دقیق و کامل به اص  -  ناقص و یا ارسال نمیشود

 اولیه 

 خود را در هر دو قسمت دارای نام و بدون نام بارگزاری نمایید   wordهمیشه فایلهای  درهر باراصالح نظرات داوران. 4

. نوشتن  نویسندگان استزیرا مسئولیت نوشتن و اطالعات این قسمت با    . دقیق تنظیم شودپروفایل شخصی  ثبت نام  دراولین  .  5

پذیرش    ضمنا در صورت قبولی در داوری  و   دارد.  ارسال به روند داوری اهمیت  دقیق این قسمت در تصمیم گیری برای  

 مقاله براساس همین اطالعات صادر می شود.  

استاد راهنما،    نوشتن اسامی فارسی و انگلیسی با هماهنگی با دیگر همکاران، مشخص کردن نویسنده مسئول با هماهنگی با

با هماهنگی با    ید استادیار، دانشیار، استادتسمت اسانوشتن  با هماهنگی،    ترتیب اسامی نویسندگانا، رعایت  خانم و آقحذف  

و همینطور  دانشکده یا واحد دانشگاهی،  نوشتن  ،  گروه آموزشینوشتن  سمت دانشجو: مثال دانشجوی روانشناسی،  خود اساتید،  

مسئول در کادر مستطیلی به نام سازمان برای تک تک   نویسندهو شماره تماس  ایمیل  و ذکر    دانشگاه، شهرو کشورنوشتن  

 نویسندگان الزامی است.

 نام و نام خانوادگی، استاد/ دانشیار/استادیار گروه .......، دانشکده/ واحد....، دانشگاه...، شهر....، کشور..... 

 دکترای ....، گروه .......، دانشکده/ واحد....، دانشگاه...، شهر....، کشور..... نام و نام خانوادگی، دانشجوی

 یکسانی اطالعات در سایت و خود مقاله بسیار مهم است.  هم نوشته شود. و همه موارد باال به انگلیسی

و یا بعد از چاپ مقاله به دلیل هر گونه اشتباهی در نوشتن توسط ویراستار مجله  چنانچه نویسنده بعد از ویراستاری مقاله    مهم:

اسامی یا هر تغییری از یک واو تا بیشتر در مقاله یا در نامه پذیرش نیاز به اصالح داشته باشد الزم است مبلغ پانصد هزار 

  تومان بپردازد.  



را با نگاه به نمونه مقاله های موجود  خود مقاله  در  اسامی و سمتهای اساتید  نحوه نوشتن    دراولین باردریافت داوری اولیه.  6

 در مجله اصالح و آماده نمایید. 

عدم رعایت موارد  بارگذاری شده در سایت، الزامی است.    راهنمای نگارش مقاله  و  راهنمای تکمیلی،  رعایت قالب مقاله  .7

 می گردد. تاخیر در چاپ دیگر و ذکر شده منجر به جایگزینی مقاله 

این مقاله  و یا طرح پژوهشی مصوب با ذکر شماره و تاریخ الزامی است.  مقاله مستخرج از رساله دکتری    نوشتن اینکه  .8 

 .نویسنده .....استدکترای برگرفته از پایان نامه 

چکیده نباید کلی گویی بلکه باید کامال  زمینه  .  ص باشدخشاو  آن باید دقیق  محتوای  و نوشتن    . چکیده ویترین مقاله است9

مرتبط با موضوع، شامل دو جمله شاخص و کلیدی از پیشینه مرتبط با متغیرهای عنوان و موضوع مقاله و یک جمله در مورد 

عه منوشته شود. در قسمت روش نام روش تحقیقی، جا  که باعث شده این تحقیق انجام شودایذمساله  شکاف موجود در پیشینه یا  

در پژوهش های مداخله ای حتما نحوه گمارش نمونه و نام بسته  ،  ابزار با ذکر نام سازنده و سال آننام    ،نمونه گیریشیوه    و

  د، نام آزمونها تجزیه و تحلیل داده ها، در قسمت یافته ها و سال آن نوشته شوذکر نام سازنده  آموزشی یا پروتکل درمانی با  

ی تحقیق باشد و از نوشتن پیشنهاد و کلی  معنای غیرآماری یافته هاباید  نتیجه گیری    ،شودسطح معنی داری در پرانتز نوشته  

 گویی خودداری شود.

. نوشتن جمله های خوب و غیر مبهم، رعایت نیم . ویراستاری تمام متن انگلیسی و فارسی توسط متخصص الزامی است9

 عدم استفاده از کلمات التین و یا ومخفف، درست نوشتن اعشار، غلطهای تایپی، عدم  ویرگول، نقطه،  ،فاصله ها 

استنادها نویسندگان  اسامی  مفاهیم ساده و یا  از زیرنویس کردن  ضروری است و  مفاهیم مهم  زیرنویس  ، فقط  ها  زیرنویس.  10 

 باشد.  Footnote فوت نوت  با  در زیرنویس ها بعد از عدد حتما نقطه و فاصله گذاشته شود. زیرنویسها حتما .خودداری شود

فقط منابعی ذکر شوند که در مقاله از آنها  ، یعنی درنهایتبه طور دقیق تطبیق داده شوند منابع درون متنی و برون متنی .11

 در انتها ذکر شده باشند استفاده شده است. دقت شود تمام منابع داخل متن 

تکرار میشود.   تنظیم شود )اسامی یک نفر و دو در هر بار APA به طور دقیق متناسب با سبک   منبع نویسی درون متنی.  12 

فیشر و  )  ،همکاران نوشته میشود  نفر برای اولین بار تمام اسامی نوشته میشوند و برای دفعات بعدی نفر اول و  5بین سه تا  

 ..(2020)فیشر و همکاران، ، نفر برای اولین بار نفر اول و همکاران نوشته میشود 5بیش از  .(2020 همکاران،

برای این دستورالعمل جدایی    .تنظیم شود APA نحوه منبع نویسی در انتهای مقاله به طور دقیق متناسب با سبک.  13 

و از منابعی استفاده شود که بتوان اینک داد و تمامی منابع حتی    دبرای شما ارسال می شود. تمامی منابع باید لینک داده شو

 فارسی باید به صورت انگلیسی نوشته شود. 

 عنوان کتاب، عنوان مجله و عنوان پایان نامه ایتالیک شود و سایر موارد دیگرمشابه زیر 

جویی شناختی    راهبردهای نظمنقش میانجی گر  (.  1394)بشارت، محمدعلی؛ زمانی فروشانی، نسرین و معافی، علیرضا  

بین ویژگی های شخصیتی و درماندگی روانشناختی در خواهر و برادرهای کودکان مبتال به سرطان . مجله   ههیجان در رابط

 . ١٦)٦٢(،  ١٧٩-١٩٧علوم روانشناختی ، 

. پیشنهاد میشود  سال اخیرمورد و ترجیحا در سه  سه  حداقل    استناد به مقاله های چاپ شده در مجله علوم روانشناختی .  14

نویسندگان محترم دقت فرمایند تمام موارد را کنترل   .حتما از مقاله های مرتبط در همین مجله هم استفاده و استناد داده شود

   نمایند که حتما رعایت شده باشد و سپس نسبت به ارسال مقاله اقدام شود.

 به روز بودن منابع ضروری است. 15

 باشند  APA به سبک جداول. ترسیم 15

حتما از سایت مجله دریافت شود و توسط نویسنده مسئول تکمیل، امضا و تصویر ان   فرم تعهد نامه و تعارض منافع.  16

 بارگذاری شود



که حتی در  به طور معمول وعادی دویست هزار تومان برای داوری اولیه    . هزینه پذیرش در مجله علوم روانشناختی17

ویک میلیون و پانصد هزار تومان پذیرش مقاله که با توجه به حجم مقاالت دریافت صورت رد مقاله غیر قابل برگشت استو  

توجه به ماهنامه بودن و   شده در صورت کیفیت باالی مقاله در یک زمان پنج تا شش ماهه اخذ پذیرش امکان پذیر است. با

نیاز به سرعت و درخواست پذیرش و چاپ سریع، بر اساس یک داوری دقیق و در یک زمان یکماهه برای اخذ پذیرش سریع  

بدیهی است با توجه به کیفیت    د.یامکان پذیر است، که الزم است قبل از واریز هزینه داوری اولیه درخواست خود را اعالم نمای

  م و توجه و بی توجهی به راهنما و اصالحات این زمان ممکن است زودتر یا دیرتراز زمان گفته شده انجادقت نویسندگان  

  ٠٩١٢٢١٧٤٩٧١:مجله در موارد ضروری و در مواردی که پاسخ به سوال شما در این راهنما نیستانسآپ  وشماره    شود.

 سودابه ارشادی منش مدیر مسئول مجلهبه نام  6104 3377 6646 4299شماره کارت پرداخت هزینه ها : 

 

 

 در ماهنامه علوم روانشناختی نگارش مقاله دقیق تر راهنمای 

شناسی و زمینه های مرتبط با  روان  های علمی جدید، مباحث نظری حیطهبا هدف انتشار یافتهماهنامه علوم روانشناختی  

 پذیرد:های علمی پژوهشی را بر اساس شرایط زیر میهای جدید، مقالهروانشناسی و شناساندن راهکارها و روش

یا باالتر( یا باالتر تنظیم شود. مقاالت    2007)ویرایش    Word Document  افزاریدر محیط نرممقاالت مطابق راهنما و  

در هیچ مجله   قبالا پذیرش شامل مقاالت بسیار با کیفیت پژوهشی، مروری، مقاله کوتاه، و مقاله موردی است. مقاله نباید  قابل  

 . و همزمان برای سایر مجالت جهت داوری ارسال نشود فارسی و یا انگلیسی دیگری به چاپ رسیده باشد

 های زیر است:هر مقاله به ترتیب شامل بخش

 های مقاله در یک نگاه کلیبخش

 . عنوان مقاله به زبان انگلیسی1

 زبان انگلیسی. نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به 2

 . چکیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی3

 nativeبا ترجمه دقیق و نیتیو  به زبان انگلیسی  سه صفحه ای گسترده تر از چکیده کوتاه . چکیده جامع4

 . بخش مالحظات اخالقی به زبان انگلیسی5

 . عنوان مقاله به زبان فارسی 6

 سازمانی آنها به زبان فارسی. نام نویسندگان و وابستگی 7

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

 . چکیده جامع به زبان فارسی مطابق با چکیده جامع انگلیسی )فقط جهت مطابقت دادن با چکیده جامع انگلیسی نوشته شود( 9

 . متن کامل مقاله به زبان فارسی 10

 مالحظات اخالقی به زبان فارسی. 11

 

 های مقالهتدوین هر یک از بخش دقیق تر دستورالعمل و راهنمای 

و ... مجزا شود. ترسیم جدول زیر    3،  2،  1های  با شماره  نبایدهای مختلف آن  در قالب جدول نوشته شود و بخش  نباید  )مقاله

 متمایزسازی و تسهیل روند تدوین مقاله انجام شده است(های مختلف مقاله، فقط جهت گذاری بخشو شماره

 . عنوان مقاله به زبان انگلیسی1

ا بر اساس رعایت نکات گرامری و توجه به زیرساخت زبان انگلیسی با فونت و اندازه قلم زیر نوشته  عنوان انگلیسی مقاله دقیقا

 شود:

Times New Roman (font size: 13)   

 نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان انگلیسی . نام 2

در زیر عنوان انگلیسی، نام نویسندگان درج شود و وابستگی سازمانی آنها نیز به صورت زیرنویس در پایین صفحه چکیده 

شماره تلفن، و ( مشخص شود. ایمیل،  Corresponding author)انگلیسی نوشته شود. نویسنده مسئول نیز با درج اصطالح  

وابستگی سازمانی نویسنده مسئول نیز در زیرنویس چکیده انگلیسی نوشته شود. توجه داشته باشید که نخستین حرف تمامی  

 های مربوط به نام، نام خانوادگی، و وابستگی سازمانی نویسندگان، باید بزرگ تایپ شود )غیر از حروف(.واژه



 

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

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

 دولتی در وابستگی سازمانی دانشگاه های 

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

 مانند: 

، دانشگاه، ....،  یا واحد دانشگاهی  دانشکده  گروه روانشناسی،    روان شناسی..،دکترای  دانشجوی    مثال برای دانشجو بودن:

   .شهر..، کشور

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

 تهران،دتهران، ایران.دانشگاه  روانشناسی و علوم تربیتی،  شناسی، دانشکده  دانشیار گروه روانمثال برای عضو هیئت علمی:  

 آزاددر وابستگی سازمانی دانشگاه  

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

 به صورت زیر: 

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

 اگر عضو هیئت علمی نیستید: ب. 

  .واحد ...، دانشگاه آزاد اسالمی، شهر ...، کشورگروه.....، رای روانشناسی،  دکت الف( مثال برای دانشجو بودن: دانشجوی 

 

در نوشتن وابستگی سازمانی به انگلیسی، به هیچ وجه عنوان دپارتمان، دانشکده، دانشگاه و حتی شهر را از   :1نکته مهم  

ا از سایت همان دانشگاه سرچ دانش   کرده و کپی کنید. خودتان به انگلیسی ننویسید بلکه دقیقا

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

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

 کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی . چکیده 3

های  از لحاظ مفهوم، منطبق با چكیده مختصر فارسي باشد و بخشواژه باشد. همچنین باید    250تا    200چکیده انگلیسی نیز بین  

 مختلف آن شامل

Background 
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 پارگراف مجزا نوشته شود.ها در یک است. هر یک از این بخش

 های مختلف چکیده انگلیسی به صورت زیر نوشته شود: اندازه قلم و فونت بخش
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های مهم در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن چکیده مقاله به زبان انگلیسی  یکی از مالک  :1تبصره

 است. 

تا    200بین    (Review( و مروری )Case Reportچكیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت گزارش مورد )  :2تبصره  

 واژه و شامل موارد زیر است: 250

 (: Case Reportهای چكیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت گزارش مورد )بخش

 پیشینه تحقیقات قبل، و مساله یا شکاف تحقیق  : (Background or Literatureزمینه یا سابقه )

 دهد. مطالعه را توضیح مي انجامهدف از Aim     هدف

مهم، روش درمان و  روانی  هاي  ، نابهنجاريروانشناختی و بالینی و یا اجتماعیهاي  اي از یافته : شامل خالصه (Caseمورد )

 شده از درمان است.نتیجه کسب

 فرد بودن مورد است.ها و كشفیات اصلي و علل منحصربهاي از یافته : شامل خالصه (Conclusionگیري )نتیجه

 ( Keywordsها )کلیدواژه



 (: Reviewهای چكیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقاالت مروري )بخش

 : پیشینه تحقیقات قبل، و مساله یا شکاف تحقیق  (Background or Literatureزمینه یا سابقه )

 : كه شامل هدف و منظور از مرور مقاالت است. (Aim/ Purposeهدف )

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

 شده و معیارهاي انتخاب است. : كه شامل تعداد مطالعات انجام(Methodروش مطالعه )

آمده از مرور دستها و نتایج بهبندي اطالعات و ارتباط میان جمالت و یكپارچگي یافته: كه شامل جمع(Resultsها )یافته

 ها است.مقاله

 شده در مقاله موردنظر است.از مطالب ارائه   روانشناختی    گیري نهایی و كاربردهاي: شامل نتیجه(Conclusion) گیري  نتیجه

 ( Keywordsها )کلیدواژه

 

 نویسندگان قبل از ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانه جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده انگلیسی مقاالت، الزم است  

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

توانند کل مقاله را به طور کامل از ابتدا تا انتها فقط به )الزم به ذکر است که نویسندگان می. چکیده جامع به زبان انگلیسی 4

زبان فارسی بنویسند )یعنی عنوان مقاله، چکیده مختصر فارسی، چکیده جامع فارسی، متن کامل مقاله( و با پرداخت هزینه از 

 چکیده مختصر و جامع برای آنها به زبان انگلیسی نوشته شود( دفتر نشریه تقاضا کنند تا 

 

های  تر چکیده کوتاه انگلیسی است. این چکیده باید شامل بخشتر و مفصلچکیده جامع یا گسترده انگلیسی در واقع شرح کامل

Introduction  ،Method  ،Results  ،Conclusion  ،Ethical Considerations   شامل اخالقی  )مالحظات 

Compliance with ethical guidelines  ،Funding  ،Authors’ contribution  ،Conflict of interest و  ،

Acknowledgements .باشد ) 

 نحوه تدوین چکیده جامع انگلیسی

Introduction  واژه(  300تا   250)بین 

و بولد باشد؛ ولی متن توضیحات این بخش با اندازه قلم  13اندازۀ قلم ، Times New Romanبا فونت Introduction کلمه 

 باشد. 12

در این بخش موارد مهمی مانند دامنه موضوع، مبانی نظری و پژوهشی، اهمیت و ضرورت، تصریح مسئله پژوهش،  

کامل شما تا قبل از بخش روش  و در نهایت هدف مقاله به اختصار نوشته شود. این بخش در واقع تلخیص بخش نخست مقاله  

 است.

Method  واژه(  300تا  250)بین 

  12و بولد باشد؛ ولی متن توضیحات این بخش با اندازه قلم    13، اندازۀ قلم  Times New Romanبا فونت  Method کلمه  

 باشد.

یف جامعه، نمونه و در این بخش که در واقع تلخیص بخش روش در متن کامل مقاله شما است و شامل نوع مطالعه، تعر

ای قبل از  ای است، برنامه مداخلهگیری، ابزارها، روش اجرا و روش تحلیل است )اگر مطالعه از نوع مداخلهروش نمونه

 روش اجرا توضیح داده شود(.

Results  واژه(   400تا  350)بین 

  12متن توضیحات این بخش با اندازه قلم  و بولد باشد؛ ولی    13، اندازۀ قلم  Times New Romanبا فونت  Results کلمه  

 باشد.

های توصیفی و استنباطی به صورت خالصه گزارش شود. این بخش نیز در واقع  های اصلی پژوهش شامل یافتهیافته

های مورد نظر گزارش شود و فقط در یک  های آزمونفرضهای متن کامل مقاله شما است. الزم نیست پیش تلخیص بخش یافته

 گذاری و ارائه شوند. ها و یا نمودارهای ضروری، شمارهها رعایت شده است. جدولریح شود که مفروضهجمله تص

Conclusion  واژه(  250تا  200)بین 

و بولد باشد؛ ولی متن توضیحات این بخش با اندازه قلم   13، اندازۀ قلم  Times New Romanبا فونت  Conclusion کلمه  

 باشد. 12

های  ( استثنا، مشکالت یا محدودیت2های حاصل از نتایج، )( اصول و تعمیم1گیری باید شامل موارد زیر باشد: )نتیجه

 ها.ها و پیشنهادگیری( نتیجه4( کاربرد نظری و عملی، )3کار، )

چکیده جامع مقاله به زبان های مهم در پذیرش یا عدم پذیرش مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن  یکی از مالک:  2تبصره  

 انگلیسی است.
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-و شامل زیرعنوان  Ethical Considerationsدر پایان چکیده جامع به زبان انگلیسی به ترتیب با یک عنوان کلی  این بخش  

 زبان انگلیسی نوشته شود(:های زیر باید به شود توضیحات هر یک از بخشای زیر نوشته شود )تأکید میه

Ethical Considerations  ( 11)اندازه قلم 

Compliance with ethical guidelines  ( 10)اندازه قلم 

نامه کد اخالق، شماره و تاریخ صدور مجوزهای الزم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایان

تاریخ تصویب پروپوزال و یا تاریخ دفاع ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح  نامه و  است کد پایان

و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. همچنین رضایت افراد نمونه و اصولی مانند محرمانه ماندن اطالعات و  

 رعایت اصل رازداری در این قسمت تصریح شود. 

Funding ( 10لم )اندازه ق 

ای بودجه الزم برای اجرای پژوهش دریافت کردید. اگر حامی مالی در این بخش توضیح دهید که از چه سازمان یا مؤسسه

 توانید بنویسید که این مطالعه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه و سازمانی انجام شده است.نداشتید می

 Authors’ contribution  (10)اندازه قلم 

اید توضیح دهید که نقش هر یک از نویسندگان در مقاله چه بوده است. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی در این قسمت ب

توانید نام مجری و همکاران را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا کننده مطالعه، نویسنده مقاله، ویراستار علمی،  بوده است می

 توانید به عنوان نقش هر نویسنده در این قمست توضیح دهید. ر آن را میگر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایتحلیل

 Conflict of interest  (10)اندازه قلم 

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

 Acknowledgements  (10)اندازه قلم 

نمونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای الزم، استادان راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در  در این قسمت از افراد  

 انجام مطالعه به شما کمک کرده است، تشکر و قدردانی کنید و دقیق دالیل تشکر و قدردانی را بنویسید. 

 ارسال مقاله، متن چکیده را در سامانهنویسندگان قبل از   * جهت بهبود کیفیت نگارش چکیده انگلیسی مقاالت، الزم است  

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

 

 

 . عنوان مقاله به زبان فارسی 6

ی یا مفهومی  ها باشد. هر واژه در عنوان باید دارای بار معنایترین واژهنوشته یا مقاله باید کوتاه و حاوی مهمعنوان دست  -

 چین، و بولد تایپ شود. ، فونت ب زر، و به صورت وسط13باشد. عنوان مقاله به زبان فارسی با اندازه قلم 

 . نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی 7

ا مطابق با توضیحات بخش    خانوادگی  و نام  زیر عنوان فارسی مقاله، نام به زبان   2نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها دقیقا

فارسی، آورده شود. نویسنده مسئول با عالمت * متمایز شود و در زیرنویس صفحه چکیده فارسی مشخص شود. ایمیل، شماره  

اسامی نویسندگان به فارسی با  سئول نیز در زیرنویس صفحه چکیده فارسی نوشته شود.  تلفن، و وابستگی سازمانی نویسنده م

 و فونت ب زر و به صورت بولد یا ضخیم نوشته شود. 10اندازه قلم 

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

ا   هدف، ،  های مقدمهها نوشته شود )یعنی شامل بخشمطابق با همان بخشاین چکیده در واقع همان چکیده کوتاه انگلیسی و دقیقا

های  اندازه قلم و فونت بخشها است(. هر بخش در یک پارگراف مجزا ارائه شود.  گیری، و کلیدواژهها، نتیجهروش، یافته

 مختلف چکیده کوتاه فارسی به صورت زیر نوشته شود: 

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

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

 ب زر ولی بدون بولد، نوشته شود.

و فونت ب زر    10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوط به این بخش با اندازه قلم    10فونت ب زر و اندازه قلم    کلمه روش:

 ولی بدون بولد، نوشته شود.

و فونت ب زر    10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوط به این بخش با اندازه قلم    10فونت ب زر و اندازه قلم    ها:کلمه یافته

 ولی بدون بولد، نوشته شود.

و فونت ب   10این بخش با اندازه قلم به صورت بولد؛ و توضیحات مربوط به   10فونت ب زر و اندازه قلم گیری: کلمه نتیجه

 زر ولی بدون بولد، نوشته شود.



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

 ولی بدون بولد، نوشته شود.

 واژه(  250تا  200چکیده جامع به زبان فارسی )بین . 9

ا مطابق با بخش ا -  های چکیده جامع انگلیسی تدوین شود.ین بخش دقیقا

شود و در الزم به یادآوری است که چکیده جامع به زبان فارسی فقط جهت مطابقت دادن با چکیده جامع انگلیسی نوشته می  -

 شود. چاپ نمیمتن نهایی مقاله، 

 زیر(: های متن کامل مقاله به زبان فارسی )شامل بخش. 10

 و فونت ب زر( 12، ولی توضیحات بخش مقدمه با اندازه قلم 13)اندازه قلم عنوان کلی مقدمه  مقدمه

شده در سایر در این قسمت به بیان هدف، بیان مسئله، تعریف اصطالحات تخصصی یا اختصارات علمی، اطالعات ارائه 

های قبلی، سؤاالت بدون پاسخی که این پژوهش به  های مشابه، ضرورت پژوهش و نوآوری پژوهش نسبت به پژوهشپژوهش

شود )حجم  تواند به رفع ابهامات کمک کند پرداخته میگوید، و بیان این موضوع که چگونه نتایج این پژوهش میها پاسخ میآن 

 صفحه باشد(. 2مقدمه مقاله با توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر مجله نباید بیش از 

از گروه مورد مطالعه شروع کنید، سپس متغیرهای وابسته، و در نهایت متغیرهای مستقل در شروع مق  نکته: دمه همیشه 

های زنجیر به هم مرتبط باشند. پیشینه  ها انسجام محتوایی وجود داشته باشد و مانند حلقهتوضیح داده شود. باید بین پارگراف

 نشده برای خواننده مشخص شود. های پاسخ دادهالای باشد که در طی آن خال پژهش و سوپژوهش باید به گونه

های انگلیسی استفاده نکنید  وجه از واژههای ترکیبی مقاله رعایت شود و در داخل متن مقاله به هیچفاصله در تمامی واژهنیم  -

 و همچنین اسامی خاصی که در قسمت منابع هستند زیرنویس نشوند. 

تایپ شود. الزم به ذکر است که    11های بخش روش با اندازه قلم  ولی زیرعنوان  13اندازه قلم  با    روش)عنوان کلی  روش  

 تایپ شوند(  12های بخش روش با اندازه قلم مربوط به تمامی زیرعنوان توضیحات

 شامل اطالعات کلی در مورد شیوه انجام پژوهش است. این قسمت شامل اطالعاتی در مورد طرح پژوهش، جامعه  بخش 

گیری، نحوه  های ورود و خروج به مطالعه، ابزار اندازهگیری و منطق تعداد افراد نمونه، مالکآماری، نمونه، روش نمونه

ای بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند(، رعایت آوری اطالعات )به نحوی باید نوشته شود که هر خوانندهجمع

باید شامل رضایتموازین اخالق در پژوهش، موقعیت پ اثربخشی  افراد  ژوهش و روش بررسی است. مقاالت  آگاهانه  نامه 

 صفحه نباشد(.  1موردپژوهش باشد )حجم بخش روش به طور کلی بیش از 

شامل    12بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با اندازه قلم    11اندازه قلم این زیرعنوان  کنندگان:  طرح پژوهش و شرکت  الف(

 :موارد زیر است

 شناختی افراد نمونه( های جمعیتگیری، شرایط ورود و خروج افراد نمونه، ویژگینوع مطالعه، جامعه، نمونه، روش نمونه

 شامل موارد زیر است: 12بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با اندازه قلم  11اندازه قلم این زیرعنوان ابزار:  ب(

ها ایتالیک باشد؛ نام پرسشنامه  12ها  ی شوند؛ اندازه قلم نام هر یک از پرسشنامهگذارهای استفاده شده، شمارهنامهنام پرسش

ا باید نسخه منتشرشده را  ا زیرنویس شوند و نکته مهم این است که نام ابزار را از خودتان به انگلیسی تبدیل نکنید و حتما حتما

ا کپی کنید؛ مثال اگر از یک پرسشنامه به نام آزمو شناختی که یک ابزار خارجی است، استفاده ن سرمایه روانسرچ کرده و عینا

ا عنوان انگلیسی اصلی این مقیاس را  کردید هم نام این مقیاس و هم نام مؤلفان این مقیاس را باید از اینترنت سرچ کنید و دقیقا

 نه این که از خودتان نام این مقیاس را به انگلیسی تبدیل کنید. بنویسید 

در معرفی هر پرسشنامه، ارائه تاریخچه ای کوتاه از پدیدآورنده ابزار، سال ساخت و هدف ابزار، علت استفاده از   نکته مهم:

گذاری؛ گزارش دامنه نمرات قابل دریافت؛ کسب  ها؛ گزارش شیوه نمرهمقیاسها و خردهاین ابزار مطالعه، گزارش تعداد گویه

و اعتبار  های مختلف محتوایی، سازه، همگرا، و واگرا؛  ( نسخه اصلی به شکلvalidity)نمره باال به چه معناست؟؛ روایی  

(reliabilityنسخه اصلی به شکل )( های مختلف همسانی با استفاده از آلفای کرونباخconsistency  بازآزمایی یا پایایی ،)

(stabilityو ...؛ روایی و اعتبار نسخه بومی )های مختلف مطرح شده؛ و باالخره ارائه ه روشسازی شده )نسخه ایرانی( ب

 متنی و انتهایی در مورد هر پرسشنامه، الزامی است.رفرنس درون

و بولد    11ای است، این زیرعنوان با اندازه قلم  در صورتی که طرح پژوهش از نوع مداخلهای:  معرفی برنامه مداخله  ج(

 تایپ شود. 12باید با اندازه قلم  نوشته شود. همچنین توضیحات مربوط به این زیرعنوان

در این بخش مبانی نظری و مدل مفهومی برنامه به صورت مستند توضیح داده شود و محتوای برنامه در یک جدول به صورت  

 منسجم و مختصر برای هر جلسه ارائه شود. 

 شامل موارد زیر است:  12قلم  بولد ولی توضیحات این زیرعنوان با اندازه 11اندازه قلم این زیرعنوان  روش اجرا: د(



شود. در صورتی که  ها و ... شرح داده میدر این بخش روند اخذ مجوزهای الزم و انتخاب افراد نمونه و اجرای پرسشنامه

کننده، مکان و زمان مداخله، گروهبندی افراد نمونه و ... کامل توضیح داده ای است فرد مداخلهنوع مطالعه، آزمایشی یا مداخله

 ها شرح داده شود.ود. سپس مالحظات اخالقی در بخش اجرا و در نهایت در یک جمله روش تحلیل دادهش

تایپ شود. البته باید توجه داشته باشید اندازه قلم   12ولی توضیحات آن با اندازه قلم    13)این عنوان کلی با اندازه قلم  ها  یافته

 ایپ شود( ت 9ها، و محتوای داخل آنها ها، شکلعنوان جدول

های آماری است که  شده و نتایج مربوط به تحلیل آزمونآوریهای جمعآمده از دادهدستهای به ها شامل خالصه یافته بخش یافته

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

های غیرضروری خودداری شود )حداکثر صورت فارسی نوشته شود. از گزارش جدولاین بخش، به  نوشته شود، تمامی اعداد

تا باشد و حداکثر تعداد نمودار مورد قبول برای هر مقاله چه   6تعداد جدول در هر مقاله از هر نوعی باشد نباید بیشتر از  

های پژوهش بستگی  ه تعداد متغیرها و فرضیهتا است(. در ضمن تعداد صفحات این بخش ب  3پژوهشی و چه غیرپژوهشی  

دارد ولی اصل تلخیص در ارائه نتایج مهم است به طوری که تعداد صفحات کل مقاله با توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر  

 صفحه باشد. 14وجه نباید بیش از هیچ مجله به

 تایپ شوند. فارسی و با فونت ب زرها، در جداول و نمودارها و توضیحات بخش یافته تمامی اعداد -

 اعداد اعشاری در متن فارسی، جدول و نمودارها با )/( و در متن انگلیسی با ).( از هم جدا شوند. -

ا باید بر اساس الگوی گزارش برخی    های پژوهشها و نحوه گزارش یافتهاین که نحوه انجام تحلیل دادهنکته بسیار مهم    - دقیقا

های آماری که در بخش راهنمای نویسندگان ارائه شده باشد. در راهنمای نویسندگان و همچنین در کانال زمونترین آاز مهم

آزمونتلگرام نشریه نحوه گزارش مهم و  ترین  اندازه گیری مکرر  تحلیل کوواریانس و  تا  آزمون تی گرفته  از  آماری  های 

ا منطبق بر این الگوها نباشد مقاله بهمعادالت ساختاری و ... ارائه شده است. اگر بخش یافته وجه پذیرش  هیچهای مقاله دقیقا

 نخواهد شد.

 گیری بحث و نتیحه

های ها با یافتهشود، همسویی و ناهسویی یافتهها پرداخته  شده و به تفسیر و شرح آنها اشاره ای از یافتهدر این بخش به خالصه 

پذیری  گیری کلی و عملی و قابلیت تعمیمقرار گرفته و تبیین شود، سپس نتیجه  های مشابه قبلی مورد مقایسه و بررسیپژوهش

شده و در راستای آن  شده است، نوشتهنتایج و در مجموع ارائه آنچه از این پژوهش به دانش نظری و کاربردی موجود اضافه  

 ت بعدی پرداخته شود.های پژوهش و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای مطالعابه بیان محدودیت

گیری؛ ابتدا هدف مطالعه را ذکر کنید، سپس نتایج هر فرضیه را به طور مجزا بیان  به طور خالصه در قسمت بحث و نتیجه  

کنید، تحقیقات همسو و ناهمسو را ارائه کنید، اینکه از چه نظر تحقیقات گذشته همسو و یا ناهمسو بودند را توضیح دهید، تبیین  

تفسیر نتایج به دست آمده را بر اساس مبانی نظری و پژوهشی که در بخش اول مقاله یعنی مقدمه نوشتید، ارائه کنید )یعنی  و  

فرسایی نویسنده باید بر اساس نتایج تحقیقات قبلی و نظریات مطرح شده در نباید تبیین و تفسیر را فقط از خودتان بنویسید و قلم

توان بر اساس نظریه ... و یا بر اساس نتایج مطالعات ...  ند این جمله: نتیجه به دست آمده را میحوزه مورد مطالعه باشد؛ مان

که ...(. سپس نتایج فرضیه بعدی را به همین شکل توضیح و تفسیر کنید و الی آخر. باید توجه داشته    ، این گونه تبیین کرد... و

ها بپردازید چون ممکن است نتایج متفاوتی درباره هر یک از  مقیاس به خرده  باشید در تفسسیر و تبیین باید هم به نمره کل و هم

 .ابعاد یک سازه به دست آمده باشد

هایی  توانید از منابع و پژوهشها، فقط می در قسمت بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج پژوهش خود با سایر پژوهش: 1نکته 

هایی مقایسه کنید که نتایج پژوهش خود را با پژوهش  توانیدیعنی نمی تفاده کنید  که قبال در بخش پیشینه مقاله ارائه کردید اس

 اصال در بخش پیشینه یعنی بخش نخست مقاله خودتان ارائه نکردید.

ها به عواملی که به اعتبار درونی و بیرونی پژوهش شما صدمه زده است اشاره کنید؛ در واقع در بخش محدودیت  :2نکته  

ها، پیشنهادهای پژوهشی ارائه کنید و همچنین بر اساس شناختی را بیان کنید. بر اساس همین محدودیتشهای رومحدودیت

های به دست آمده، پیشنهادهای کاربردی را بنویسید. از بیان پیشنهادهای کلی مانند برگزاری کارگاه، توصیه و پیشنهاد به  یافته

ا بر اساس نتایج هر فرضیه، توضیح دهید که این  اندرکاران ذیمسئوالن ، وزیر و مدیر کل، و دست ربط پرهیز کنید و دقیقا

 ها چه کاربردی دارند. یافته

 (11)ب زر و اندازه قلم . مالحظات اخالقی به زبان فارسی 11

نام دارد د در پایان متن کامل مقاله به زبان فارسی به ترتیب شامل موارد زیر نوشته   مالحظات اخالقیعنوان کلی    این بخش که

 شود:

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



نامه اگر مقاله برگرفته از پایان کد اخالق، شماره و تاریخ صدور مجوزهای الزم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود.

نامه و تاریخ تصویب پروپوزال و یا تاریخ دفاع ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح  است کد پایان

و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. همچنین رضایت افراد نمونه و اصولی مانند محرمانه ماندن اطالعات و  

 اصل رازداری در این قسمت تصریح شود.  رعایت

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

ای بودجه الزم برای اجرای پژوهش دریافت کردید. اگر حامی مالی در این بخش توضیح دهید که از چه سازمان یا مؤسسه

 ه بدون حمایت مالی هیچ مؤسسه و سازمانی انجام شده است.توانید بنویسید که این مطالعنداشتید می

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

در این قسمت باید توضیح دهید که نقش هر یک از نویسندگان در مقاله چه بوده است. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی 

توانید نام مجری و همکاران را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا کننده مطالعه، نویسنده مقاله، ویراستار علمی،  است میبوده  

 توانید به عنوان نقش هر نویسنده در این قمست توضیح دهید. گر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایر آن را میتحلیل

 ( 10ان و توضیحات آن با فونت ب زر اندازه قلم )اندازه قلم این زیرعنوتضاد منافع  

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

 (10اندازه قلم  )اندازه قلم این زیرعنوان و توضیحات آن با فونت ب زرتشکر و قدردانی  

مؤسسات صادر کننده مجوزهای الزم، استادان راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در  در این قسمت از افراد نمونه،  

   انجام مطالعه به شما کمک کرده است، تشکر و قدردانی کنید و دقیق دالیل تشکر و قدردانی را بنویسید.

 تدوین شود  APAبا استفاده از سیستم . منابع فقط به زبان انگلیسی 12

فهرست منابع آورده شوند.  حروف الفبا در  ضمن انطباق تعداد منابع موجود در متن مقاله و فهرست انتهایی آن، منابع به ترتیب   

منابع دست   از  است  بهتر  مقاله،  اعتبار  افزایش  بهجهت  منابع  استفاده شود، همچنین  دسترسی  گونهاول  قابلیت  که  باشند  ای 

)مانند  شان نیست  شناختیمنابعی که از طریق اینترنت امکان دسترسی به اطالعات کتابباشد.  ها وجود داشته  اینترنتی به آن

 ارجاع قرار بگیرند. ها و …( نباید موردهای منتشر نشده، کتاب فارسی، همایشها و یا طرحنامهپایان

  [Persian]سی داخل کروشه واژه  د و در پایان منابع فارمنابع فارسی به انگلیسی برگردانده شو جهت یکنواختی منابع،  

ا از  نوشته شود.   استفاده شود؛    نسخه چکیده انگلیسی همان منبع برای واردکردن عنوان و اسامی انگلیسی مقاالت فارسی حتما

نداشتن چنین این  چکیده در صورت وجود  در  انجام است که  قابل  در موارد بسیار محدود  تنها  اسامی  ای، ترجمه عنوان و 

 باید دفتر مجله مطلع شود.صورت 

 نکات مهم

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

 باشد(

   ، وگرنه مشمول هزینه اضافی خواهد شد.تا نباشد 25و کمتر از  40تعداد منابع مقاالت پژوهشی به هیچ وجه بیش از  .2

مند و مقاالت مروری  نظام  -باشد و تعداد منابع مقاالت فراتحلیل  70تواند تا  ( میnarrativeتعداد منابع مقاالت مروری ساده )  .3

 مند، محدودتی ندارد.نظام

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

 متنی باید با منابع پایانی مطابقت داشته باشد.عات درونتک تک ارجا .5

 افزار اندنوت انجام شود.و ترجیحا ابا نرمAPAنوشتن منابع بر اساس فرمت   .6

زیر موجود    عنوان مجالت غیرفارسی زبان )مجالت مربوط به سایر کشورها غیر از ایران( باید بر اساس آنچه در سایت   .7

 که عنوان مجله در این سایت قرار نداشت کامل آورده شود.نوشت بیاید، در صورتیاست، به شکل کوته

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1 

کنید. به طوری که ابتدا نام  روانشناسی  توانید از سایت بانک اطالعات نشریات  میروانشناسی را  مخفف عنوان مجالت  .  8

یحات نشریه در سمت چپ صفحه، کلیک کنید؛ مخفف یا سرواژه مجله در آن مجله را سرچ کنید و بعد روی نیمرخ و توض

 قسمت نوشته شده است

، 1صادر شده است و در سایت ارائه شده در بخش نکته    وزارت علوماگر مجالت فارسی زبان که رتبه علمی آنها توسط  .  9

ا   ا عنوان کامل مجله را بیاورید و لطفا دتان عنوان انگلیسی مجله را به صورت مخفف واز خنمایه نشدند، در این موارد حتما

 نویسید.  ن

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1


تک  /. تورفته شود تا تمایز بین منابع مشخص شود و تک 4اندازه  الزم به یادآوری است خطوط دوم و سوم هر منبع به  .10

مقاله است. اندازه قلم ترین اشتباه بر عهده نویسنده  متنی با منابع پایانی مطابقت داده شود و مسئولیت کوچکارجاعات درون

 باشد.  11منابع 

و در بخش منابع، آخر هر منبع لیک یا سایت اینترنتی هر منبع داخل   لینک تک تک منابع باید در اینترنت موجود باشد.  11

لینک مطالب  کروشه بیاید. بنابراین منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه فارسی، طرح پژوهشی و یا مقاالت همایش داخلی که  

 آنها در اینترنت موجود نیست و نمی توان درباره صحت و سقم آنها نظر داد به هیچ وجه استفاده نکنید.

های قبلی، کلمه لینک را با رنگ آبی پررنگ در داخل کروشه بنویسید  بدین ترتیب مطابق با مقاالت چاپ شده در شماره  .12

توانید روی کلمه لینک، کلیک کنید و سپس منوی  وار کنید. برای این کار میو لینک اینترنتی منبع مورد نظر را روی آن س

insert    را باز کنید و سپس در پنجره باز شده، لینک اینترنتی مقاله مورد نظر را در جدول باز شده بیاورید و دگمهok   را

توان درباره صحت شود و میظر باز می کند منبع مورد نای روی کلمه لینک کلیک میکلیک کنید؛ بدین ترتیب وقتی خواننده

 و سقم منبع، اظهار نظر کرد. 

ا است، عالوه بر لینک، این کد را هم  DOIاگر منبع مورد نظر دارای کد  .13  درج کنید.   قبل از کلمه لینک حتما

ا از   له، و عنوان مجلهنام نویسندگان، عنوان مقاو حتما   . منابع فارسی را به هیچ وجه از خودتان به انگیسی برنگردانید14 دقیقا

 چکیده التین مقاله فارسی منتشرشده که در بخش انگلیسی سایت مجله فارسی مورد نظر وجود دارد، کپی شود.

ا باید    لینک منبع فارسی.  15 در سایت  صفحه چکیده انگلیسی مقاله مورد نظر  که در آخر منبع داخل کروشه می آورید حتما

ها، و  قیق همان صفحه را بیاورید، نه این که آدرس سایت اینترنتی مجله، مگ ایران، سایر نمایهمجله مربوطه باشد و لینک د

نویسید در اینترنت سرچ کنیم  یا آدرس صفحه چکیده فارسی را بیاورید. نتیجه این که وقتی آدرس لینک را که آخر هر منبع می 

ای را از از مجله مطالعات  ه، مربوطه باال بیاید؛ مثال اگر مقالهمربوطه در سایت مجل  باید دقیقاا صفحه چکیده انگلیسی مقاله

شناختی استفاده کردید. وارد سایت این نشریه بشوید، مقاله مورد نظر را در سایت این نشریه سرچ کرده و پیدا کنید،  روان

ا  در داخل کروشه روی کلمه لینک   چکیده انگلیسی این مقاله را باز کنید، و آدرس سایت همین صفحه چکیده انگلیسی را دقیقا

ا همان ها  سوار کنید. در همین صفحه چکیده انگلیسی، نام نویسندگان، عنوان مقاله، و نام مجله به انگلیسی درج شده است. عینا

 را در ترجمه یک منبع فارسی به انگلیسی، استفاده کنید.

تر  کنید حتما منابع پایانی به دقت هرچه تمامجا به جا میهر منبعی را که بر اساس نظرات داوران، اضافه، حذف، و یا  .  16

 چک شود.

 

 

 

 های پایانی نکته

اند و برخی اصطالحات خاص مهم زیرنویس شوند. اندازه  الزم است آن دسته از اسامی خاص که در بخش منابع آورده نشده.  1

 باشد. Times New Romanو با فونت  9قلم زیرنویس انگلیسی 

، مقاله خود را در دو فایل )یک فایل با بیان  (www.psychologicalscience.irنام در سایت مجله )نویسنده باید با ثبت  .2

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

واژة  به ویرگولنقطه ویرگول، و نقطه، هايعالمت مثال براي شود. رعایت نگارشي قواعد و اصول تمام مقاله متن در  .3

فاصله نوشته صورت نیمهای ترکیبی به واژهشود. همچنین تمامی  مي نوشته هاآن  از فاصلهیک   با واژة بعد و چسبندمي خود قبل

 شود. در کل مقاله، پرانتز به هیچ وجه به واژه قبل نچسبد.

ها،  بیمارستانمراکز، مدارس،  ها و  هاي بالیني، اسامی نمونهمالحظات اخالقی در پژوهش حتماا رعایت شود. در كارآزمایي.  4

ا در تصاویر بیان نشود و اخذ رضایت ها بیان شود. مشخص شود كه مطالعه توسط كمیته اخالقي در آزمودنی نامه از خصوصا

پژوهش دانشگاه یا مركز تحقیقاتي پیشرفته تصویب شده است؛ بنابراین باید کد اخالق قبل از اجرای پژوهش، اخذ شود. چاپ  

یا هر یک از مراکز ثبت    (IRCT)و انتشار مقاله کارآزمایی ها منوط به ثبت آن در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران  

 المللی مورد تایید سازمان بهداشت جهانی است. بین

الزامی است. خالصه این که یک پژوهشگر   .5 در سایر مطالعات نیز مجوز اجرایی و مجوز علمی جهت اجرای مطالعه 

مون، و مداخالت را اجرا کند؛ ها و آزآموزان، انواع تستگونه مجوزی وارد یک مدرسه شود و از دانشتواند بدون هیچنمی



باور کنید اجرای   ها را اجرا کند.تواند در حیاط دانشگاه بدون رعایت هیچ استاندارد و مجوزی، انواع آزمونیک پژوهشگر نمی

حتی یک آزمون ساده نقاشی گرفته تا آزمون هوش ریون بدون رضایت والدین کودک و بدون مجوزهای الزم، غیراخالقی و 

است. شاید از نظر پژوهشگر، اجرای یک آزمون نقاشی از یک کودک و یا پرسشنامه سالمت عمومی از دانشجو،    غیرقانونی

 یافتگی روانی آزمودنی را به طور معناداری مختل کند. چندان مهم نباشد ولی همین آزمون ساده ممکن است سازمان

نویسی نکنید؛ حتی اگر به نویسنده آن اثر ارجاع هم دهید باز نوشته خود، رواز مقاالت و آثار علمی دیگران در تدوین دست  .6

آید. یک پاراگراف از یک مقاله را خواندید باید به طور خالصه و به زبان خودتان، پیام آن را منتقل سرقت علمی به حساب می

ا ب ا از مطالب مقاله فرد دیگری استفاده کردید حتما اید به صورت نقل قول مستقیم ارجاع کنید و به آن ارجاع دهید، ولی اگر عینا

 توان آموزش داد(.  دهید )نحوه نقل قول مستقیم و غیرمستقیم را در این مختصر نمی 

نویسندگان محترم و متعهد، از زمانی که فردی فقط و فقط چند جمله را در کامپیوتر شخصی خود حتی به صورت سرگرمی 

های  کند باید ارجاع دهد و در ارجاع این جمالت باید مثال بنویسد: ... در نوشته  کند اگر فردی بخواهد از آنها استفادهتایپ می 

 شخصی منتشرنشده خود ... 

 .در غیر این صورت آن جمالت را سرقت کرده است

 .نویسنده )نویسندگان( است عهده بر مقاله علمي محتواي مسئولیت .7

 شود. و مقاالت ارسالی از طریق پست یا ایمیل رسیدگی نمی برای ارسال مقاله فقط از طریق سامانه مجله اقدام شود .8

ها آزاد است اما تاکید و تمرکز این نشریه نوشتهبا این که این نشریه نیز همانند تمامی نشریات دیگر در پذیرش یا رد دست  .9

شناختی غیرقابل رفع نداشته باشد حداقل یک بار به ای اشکاالت روشت و اگر مقالهبر ارج نهادن به زحمات نویسندگان اس

شود ولی چون نشریه کامالا خصوصی است و نه تنها از هیچ ارگان دولتی بودجه دریافت نویسنده، فرصت اصالح داده می

توانیم بیش از نیست؛ بنابراین نمی   کند، که حتی مانند سایر نشریات خصوصی از حمایت مالی یک انجمن نیز برخوردارنمی

های واضحی که در این فرمت ارائه شده است به نویسندگان بدهیم، یک بار فرصت اصالح به خصوص درباره دستورالعمل

 کند.چون هزینه زیادی بر نشریه تحمیل می

از نویسندگان و متخصصان خواهشمند ترین دستورالعمل درباره تدوین مقاله است؛ شده، جامعتردید این راهنمای تدوین بی  10

 است هرگونه پیشنهادها و نقدهای خود درباره غنای هرچه بیشتر این دستورالعمل را به ایمیل نشریه ارسال کنند.

 علوم روانشناختی سردبیر نشریه علمی پژوهشی جانشین مدیر مسئول، و 

  sue.ershadi@gmail.comشمالسودابه ارشادی منش، استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران  دکتر 

  92از سال    پزشکی  رشته  دانشگاه تهران، دانشجویان خارجی  مدعو درس روانشناسی هیلگارد به زبان انگلیسی  مدرس

   تاکنون

 info@psychologicalscience.ir      پست الکترونیکی:    

 www.psychologicalscience.ir   نشانی اینترنتی:    
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