
 مقالهنگارش  نحوه

  بدنه اصلی مقاله بايد شامل مقدمه، پيشينه پژوهش، روش پژوهش، تجزيه و تحليل

  .گيری باشدنتيجهپيشنهادات و ها و يافته

 شناسهام ممرکاها تنهی بهه سهاس اسهتناددهی انجوهن روانشيوه استناد بهه صهورت دروم م

(APA)  .باشد 

 ی، بهر بهه صهورت الفاهاکفهرست مأخه  نيهز  )نام خانوادگی، سال انتشار، شواره صفحه( و

در انتهای مقاله به صورت کاسهام و ماهابر روش  اساس ساك انجون روانشناسام ممريكا

 زکر تنظيم شده باشد:

: نام خانوادگی، نام کوچس نوکسنده )سال نشر(. عنهوام کتها ، امتوها   برای کتاب -

 صفحه. .ناشرنام و نام خانوادگی مترجم کا مترجوام، محل نشر: نام 

: نهام خهانوادگی نوکسهنده، نهام کوچهس )سهال نشهر(. عنهوام مقالهه، برای نشریه -

، (شواره انتشار )، دوره نام نشرکهامتوا   نام و نام خانوادگی مترجم کا مترجوام، 

 صفحه انتهايي مقاله. -صفحه ابتدايي مقاله

 )برای مگاهی کامل از شيوه استناددهی به ساکت، با نشانی

http://www.landmark.edu/library/citation_guides/apa.cfm .)مراجعه فرماکيد 

 های معادل در زبام فارسی بر مانای مصوبات فرهنگستام زبام   اری و واژهگ رسم الخط، نقاه

 ست. ا http://www.persianacademy.irو اد  فارسی به نشانی 

 ای فارسی واژگهام، اسهامی و هوینهين اصهایمهای خهارجی مههم در مهتن، بها ه همعادل

 ر زيرنويس هر صفحه مورده شود؛دگ اری و شواره 1اعداد تس از 

  صفحه کاغ  02هر مقاله از مدودA4  روف نگاري شده تجاوز ناند؛ م 

  ها  کلوه باشد؛ کليد واژه 022تا  152مقاله ماوي چايده فارسي و انگليسي در مدود

 واژه( بعد از چايده درج شود؛ 7تا  5)مداقل 

 ها با نرم افزار متن مقاله word2007ياword2003   5/11فونت و BNazanin  های انگليسی با واژهو

  ؛شودنوشته  Arial 10 قلم

 ها و نوودارها با پهنای بيشينهاندازه جدول ( width ) 5/13  و ارتفاع بيشينه( height ) 

ها و نوودارهای جدول .شوندترسيم  ( portrait ) متر و به صورت عوودیسانتی 5/21

ها در با  و نيز تنظيم کرد. عنوام جدول ( landscape ) توام به صورت افقیبزرگ را می

http://www.landmark.edu/library/citation_guides/apa.cfm
http://www.landmark.edu/library/citation_guides/apa.cfm
http://www.persianacademy.ir/


ها در عنوام منها با رقم و بدوم ها و شالشواره جدول وها در پايين منها عنوام شال

 . توزيع فراوانی...[.0]مانند: جدول  درج شود. «شواره»نگارش واژه 

 با رقم و بدوم نيز ها شوند. شواره فرمولچين و با شواره مشخص میها چپمولفر

 عدد روبروی فرمول باشد. )4(مانند:  درج شود.« شواره»نگارش واژه 

  5/01تصويرها مداکثر به اندازه Î 5/13 کممتر و با وضوح دستسانتی dpi 600  توليد يا

  .شونداسان 

 گ اری از يس شوند. شوارهگ اری های از صفحه عنوام تا پايام مم، شوارهوام صفحهت

  .يابدشروع و به ترتيب ادامه 

  ،زير نام نويسنده يا نويسندگام، مرتاه علوي دانشگاهي، محل اشتغال، نشاني کامل

نويسنده مسؤول مكاتاات مشخص  وشواره تلفن، دورنگار و نشاني پست الاترونياي درج 

 .و فايل مم از طرير و  سايت نشريه ارسال شودگردد 


