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 راهنمای نگارش مقاله
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 :شود نوشته زیر قلم اندازه و فونت با انگلیسی عنوان

Times New Roman (font size: 13, Bold) 

  نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان انگلیسی .2

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

عنوان چکیده فارسی و انگلیسی و در بخش پانویس فارسی)نویسنده مسئول( و )*( در بخش نوشته شود. نویسنده مسئول نیز با درج

مشخص شود. ایمیل، شماره تلفن و وابستگی سازمانی نویسنده مسئول نیز در  (Correspond author)در بخش پانویس انگلیسی

نام، نام خانوادگی حرف اول ط به بوهای مر نخستین حرف تمامی واژه زیرنویس چکیده انگلیسی نوشته شود. توجه داشته باشید که

 .نویسندگان، باید بزرگ تایپ شود و وابستگی سازمانی

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

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

 ها در وابستگی سازمانی دانشگاه



  نیستید نباید نام دپارتمان بیاید و فقط مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.مانند:اگر عضو هیئت علمی  الف.

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

  ، دانشگاه ..... ، شهر .... ، کشور .... التحصیل غیرهیئت علمی: کارشناسی ارشد رشته ....، دانشکده .... مثال برای فارغ

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

  ایران تهران،، عالمه طباطباییشیار گروه روانشناسی، دانشگاه مثال برای عضو هیئت علمی: دان

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

 .انگلیسی ننویسید

 نگارش معادل التین نویسندگان در پانویس:

 :یک یا دو نویسنده 

حرف اول نام خانوادگی)حرف اول بزرگ(، حرف اول اسم کوچک)بزرگ(.، نام خانوادگی نویسنده دوم)حرف اول بزرگ(، 

 اسم کوچک)بزرگ(

 شتریب ایو  سندهیسه نو: 

 )همکاران(colleague & )حرف اول بزرگ(، حرف اول اسم کوچک)بزرگ(.،ینام خانوادگ

 اگر کسی بیشتر از یک اسم کوچک داشت باید به این صورت نوشته شود: نکته:

 .، .........)بزرگ(دومحرف اول اسم  )حرف اول بزرگ(، حرف اول اسم کوچک)بزرگ(.ینام خانوادگ

  چکیده کوتاه به زبان انگلیسی .3

های  با چکیده مختصر فارسی باشد و بخش واژه باشد. همچنین باید از لحاظ مفهوم، منطبق 251تا  211چکیده انگلیسی نیز بین 

است. هر یک از این  Keywords و  introduction ،Research Method ،Results ، Discussion شامل مختلف آن

 ها در یک پاراگراف مجزا نوشته شود. بخش

 های مختلف چکیده انگلیسی به صورت زیر نوشته شود: اندازه قلم و فونت بخش

Abstract(Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

Introduction: (Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

Research Method: (Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

Results: (Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

Discussion: (Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

Keywords: (Times New Roman, Font size: 01, Bold) 

  Reviewمقاالت مروری:های چکیده مختصر به زبان انگلیسی برای  بخش 
  که شامل هدف و منظور از مرور مقاالت است. (Purpose) هدف

 .است حقیقت منابع بیان شامل(data of Source) ها منابع داده

 .است انتخاب معیارهای و شده انجام مطالعات تعداد شامل که (Research Method)پژوهش روش

 مرور از آمده دست به نتایج و ها یافته یکیارچگی و جمالت میان ارتباط و اطالعات بندی جمع شامل که (Results) ها یافته

 ا است. ه مقاله

 .است نظر مورد مقاله در شده ارائه مطالب از بالینی کاربردهای و نهایی گیری نتیجه شامل ((Discussionگیری نتیجه

 ((Keywords ها کلیدواژه



  به زبان انگلیسیجامع  چکیده .4

 چکیده جامع یا گسترده انگلیسی در واقع شرح کامل تر و مفصل تر چکیده کوتاه انگلیسی است. 

 نحوه تدوین چکیده جامع انگلیسی

Introduction  واژه(  ۰۲۲تا  ۰۵۲)بین 

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

 دف مقاله به اختصار نوشته شود. ه|

Method (۰۲۲تا  ۰۵۲ین ب )واژه  

نمونه  |ر این بخش که در واقع تلخیص بخش روش در متن کامل مقاله شما است و شامل نوع مطالعه، تعریف جامعه، نمونه و روش د

گیری، ابزارها، روش اجرا و روش تحلیل است )اگر مطالعه از نوع مداخله ای است، برنامه مداخلهای قبل از روش اجرا توضیح داده 

 شود(.

Results  واژه( 0۲۲تا  ۰۵۲)بین 

تلخیص بخش ی توصیفی و استنباطی به صورت خالصه گزارش شود. این بخش نیز در واقع ها ی اصلی پژوهش شامل یافتهها یافته 

  ی متن کامل مقاله شما است.ها یافته

Conclusion  واژه( ۰۵۲تا  ۰۲۲)بین  

( کاربرد 3ی کار، )ها ( استثنا، مشکالت با محدودیت2ی حاصل از نتایج، )ها ( اصول و تعمیم1نتیجه گیری باید شامل موارد زیر باشد: )

 و پیشنهادها.  ها ( نتیجه گیری4نظری و عملی، )

 باشد. می ۳۰با اندازه قلم  ها و بولد باشد؛ ولی متن توضیحات بخش ۳۰، اندازه قلم Times New Romanبا فونت عناوین  نکته:

 بخش مالحظات اخالقی به زبان انگلیسی 

ی ها و شامل زیر عنوان Ethical Considerationsاین بخش در پایان چکیده جامع به زبان انگلیسی به ترتیب با یک عنوان کلی  

 (:ی زیر باید به زبان انگلیسی نوشته شودها شود توضیحات هر یک از بخش زیر نوشته شود )تاکید می

 Compliance with ethical guidelines  

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

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

 شی ذکر شود همچین در سایت افراد نمونه و اصولی ماده محرمانه بودن اطالعات و رعایت اصل رازداری در ایندفاع از طرح پژوه

funding 

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

 یچ مؤسسه و سازمانی انجام شده استهکه این مطالعه بدون حمایت مالی  توانید بنویسید می

 Authors' contribution 

رح پژوهشی بوده است ط زه افتدر این قسمت باید توضیح دهید که نقش هر یک از نویسندگان در مقاله چه بوده است. اگر مقاله بر گر
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، فونت ب زر، و به صورت وسط  13ها باشد. عنوان مقاله به زبان فارسی با اندازه قلم  عنوان مقاله باید کوتاه و حاوی مهم ترین واژه

 چین، و بولد تایپ شود.
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 به زبان فارسی، 2وابستگی سازمانی آنها دقیقاً مطابق با توضیحات بخش زیر عنوان فارسی مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان و 

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

و  11نویسندگان به فارسی با اندازه قلم ویسنده مسئول نیز در زیرنویس صفحه چکیده فارسی نوشته شود. اسامی ن سازمانی وابستگی

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

  چکیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی مطابق با چکیده کوتاه انگلیسی .7

 های مقدمه و هدف، نوشته شود )یعنی شامل بخش ها این چکیده در واقع همان چکیده کوتاه انگلیسی و دقیقاً مطابق با همان بخش

 فونت و قلم اندازه. شود ارائه مجزا گرافاپار یک در بخش هر(. است ها کلیدواژه و گیری نتیجهبحث  ها، یافته ،پژوهش روش

 :شود نوشته زیر صورت به فارسی کوتاه چکیده مختلف های بخش

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

 و بولد؛ صورت به 11 قلم اندازه و زر ب فونت با ها نتیجه گیری و کلید واژهبحث و ، ها ، یافتهپژوهش ، روشعناوین مقدمه

 .شود نوشته بولد، بدون ولی زر ب فونت و 11 قلم اندازه با ها بخش این از یک هر در مربوط متن و توضیحات

 :های زیر شامل بخشمتن کامل مقاله به زبان فارسی  .8

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

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

 پاسخ آنها به پژوهش این که پاسخی بدون سؤاالت قبلی، های پژوهش به نسبت پژوهش نوآوری مشابه، ضررورت پژوهش و

 مقاله مقدمه حجم) شود می پرداخته کند کمک ابهامات رفع به تواند می این پژوهش نتایج چگونه که موضوع این بیان و گوید، می

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

 اندازه با روش بخش این به مربوط توضیحات و است ذکر به الزم. شود تایپ 13 قلم اندازه با روش کلی عنوان) پژوهش روش



 تایپ شوند(. 12 قلم

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

گیری، نحوه  های ورود و خروج به مطالعه، ابزار اندازه تعداد افراد نمونه، مالک برآورد و منطق آماری، نمونه، روش نمونه گیری

ای  ( به نحوی باید نوشته شود که هر خوانندهها ، نرم افزار تجزیه و تحلیل دادهها ، روش تجزیه و تحلیل دادهجمع آوری اطالعات

عایت موازین اخالق در پژوهش، موقعیت پژوهش و روش بررسی است. مقاالت بتواند با آن، تجربه نویسنده مقاله را کار کند(، ر

 .باشد پژوهش مورد افراد اثربخشی باید شامل رضایت نامه آگاهانه

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

 و (Reliability)و پایایی (Validity)روایی  گذاری، ها؛ گزارش شیوه نمره مقیاس -و خرده ها گزارش تعداد گویهمطالعه، 

 .است الزامی...

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

 (شود تایپ 9 آنها داخل محتوای و ها، شکل ها، جدول

های آماری است که  شده و نتایج مربوط به تحلیل آزمون آوری های جمع دست آمده از داده های به ها شامل خالصه یافته بخش یافته

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

 تعداد حداکثر شود خودداری غیرضروری یها جدول گزارش از. شود نوشته فارسی صورت به بخش، این اعداد تمامی شود،

  .است تا 3و حداکثر تعداد نمودار مورد قبول برای هر مقاله پژوهشی  تا باشد 7نباید بیشتر از  (هر نوعی باشد از )مقاله هر در جدول
 نحوه تنظیم جدول

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

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

 :1استفاده شود. مانند: جدول دونقطه):( بعد از نوشتن شماره جداول باید از -

استفاده از پژوهشگر گرامی برای نوشتن جداول خود از اکسل استفاده نکنید و جداول را در داخل ورد آماده کنید زیرا  تذکر:

 .شوداکسل باعث بهم ریختگی اعداد جدول می

 تنظیم جداول مانند جدول ذیل باشد.

 
 بیشترین  کمترین   انحراف استاندارد میانگین   متغیر گروه 

 85 35 71/12 61/67 سبک زندگی گروه سالم

 82 31 97/12 41/63 سبک زندگی گروه با اختالل

 

 گیری هجبحث و نتی

ی ها با یافته ها ها اشاره شده و به تفسیر و شرح آنها پرداخته شود، همسویی و ناهسویی یافته ای از یافته در این بخش به خالصه

گرفته و تبیین شود، سپس نتیجه گیری کلی و عملی و قابلیت علمی پذیری نتایج ی مشابه قبلی مورد مقایسه و بررسی قرار ها شپژوه

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

 .رداخته شودهای پژوهش و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای مطالعات بعدی پ محدودیت
یی که قبال ها توانید از منابع و پژوهش می، فقط ها : در قسمت بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج پژوهش خود با سایر پژوهش۳نکته



یی مقایسه کنید که اصالت در بخش ها خود را با پژوه شتوانید نتایج پژوه میدر بخش پیشینه مقاله ارائه کردید استفاده کنید یعنی ن

 پیشینه یعنی بخش نخست مقاله خود تان ارائه نکردید.

ها به عواملی که به اعتبار درونی و بیرونی پژوهش شما صدمه زده است اشاره کنید؛ در واقع محدودیت ش محدودیتبخ در: ۰نکته

های به  ر اساس یافتهها، پیشنهادهای پژوهشی ارائه کنید و همچنین ب های روش شناختی را بیان کنید. بر اساس همین محدودیت

 دست آمده، پیشنهادهای کاربردی را بنویسید.

 (ب زر 11اندازه قلم  )سیمالحظات اخالقی به زبان فار .9

در پایان متن کامل مقاله به زبان فارسی به ترتیب شامل موارد زیر نوشته . مالحظات اخالقی نام دارداین بخش که عنوان کلی  

 شود:

  پژوهشپیروی از اصول اخالق 

 اگر مقاله برگرفته از پایان نامه است که پایان نامه و تاریخ تصویب 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.  -

 و رعایت اصل رازداری در این قسمت تصریح شود. همچنین رضایت افراد نمونه و اصولی مانند محرمانه ماندن اطالعات -

 حامی مالی

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

 .است شده انجام سازمانی و مؤسسه هیچ مالی حمایت بدون مطالعه این که بنویسید دتوانی یم

 نقش 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 بوده است 

 .بنویسید را همکارانتوانید نام مجری و  می

 تضاد منافع 

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

 تشکر و قدردانی 

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

 تشکر و قدردانی کنید و دقیق دلیل تشکر و قدردانی را بنویسید.، به شما کمک کرده است
 باشد. می ۳۲با اندازه قلم  ها و بولد باشد؛ ولی متن توضیحات بخش ۳۲، اندازه قلم ب زربا فونت عناوین  نکته:

 

  APA شیوه منابع فقط به زبان انگلیسی مطابق با .11

اعتبار مقاله، بهتر است از منابع  شجهت افزای به ترتیب حروف الفبایی و بدون شماره گذاری در فهرست منابع آورده شوند.منابع 

  دست اول استفاده شود.

ک مطالب آنها در ح پژوهشی که لینرط و از منابعی مانند کتاب فارسی، پایان نامه فارسیگردانید و حتما انگیسی برمنابع فارسی را به 

فارسی در آخر منابع داخل کروشه  منابعدر مورد   .اده کنیدفتوان درباره صحت و سقم آنها نظر داد است میست و ااینترنت موجود 

 .شته شودنو  [Persian]ه واژ
 

 نکات مهم

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

 (.۰۲۳2منابع پایانی نوشته شود. برای نمونه: )کریمی، ارجاعات درون متنی برای منابع فارسی باید با توجه به تاریخ  -



 منابع یمتنی برا شود تا تمایز بین منابع مشخص شود و تک تک ارجاعات درون تورفته./  ۵ اندازه به منبع هر سوم و دوم خطوط 

 .باشد ۳۳باید  پایانی منابع قلم اندازه. است مقاله نویسنده عهده بر اشتباه ترین کوچک مسئولیت و شود داده مطابقت پایانی

 مقالهنحوه نوشتن منابع پایانی 
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