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 راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله،شیوه منبع نویسی و  لطفا مطالب قسمتهایرویکرد های نوین در روانشناسی قبل از ارسال مقاله به فصلنامه 

 را با دقت مطالعه نمایید راهنمای ارسال مقاله

و یا ایمیل فصلنامه   http://jpsycho.ir ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس: نحوه ارسال مقاله  

jpsycho.app@gmail.com       سایر موارد ترتیب اثر داده نمی شود شود وانجام می. 

 :شرایط پذیرش مقاله

ی تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان های ارسالی باید در زمینه*مقاله

 .باشد

های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و ها و رسالههای برگرفته از پایان نامه*مقاله

 .شودمسئولیت وی منتشر می

ای در داخل یا خارج از کشور فتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله*عالوه بر قرار گر

ها ارسال نشده باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله زمان برای سایر نشریهدر حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم

 .تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوندداخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می ها، سمینارهایدرکنگره ها، سمپوزیوم

 .*زبان رسمی نشریه فارسی و انگیلسی است

 .های دیگر قابل پذیرش نخواهد بودهای ترجمه شده از زبان*مقاله

 .های دریافتی معذور استز بازگرداندن مقالههای پذیرش شده آزاد است و ا*نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله

ی مسئول مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده *

 .مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست

شود که به منابع معتنابهی استناد های تخصصی در صورتی پذیرش میینهمروری از نویسندگان مجرب در زم -های علمی*مقاله

 .شده و نوآوری خاصی داشته باشد

های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچگونه مسئولیتی در قبال *اصل مقاله

 .آن نخواهد داشت

با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان و چکیده التین و فارسی  ستونه، یک، A4 تی در کاغذهای ارسالی بایسحروفچینی مقاله *

با فاصله  11نازک  Times New Roman های التین با قلم، برای متن 11نازک   B Nazanin   سانتیمتر با قلم 1سطور 

 سانتیمتر، در محیط 1با فاصله تقریبی میان سطور ، B Badr 11  های عربی با قلمسانتیمتر و برای متن 1تقریبی میان سطور 

Microsoft Word  -1002 سانتیمتری از باال و پایین  3سانتیمتری از چپ و راست و فاصله  1های باالتر و با فاصله یا ویرایش

 .کاغذ انجام شود

نقطه ).(، کاما )،( و عالمت سوال )؟(  دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از *

 .الزم نیست، ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است

باشند، دارای قطع یکسان و شماره صفحه باشد و حداکثر *کلیه صفحات مقاله از جمله صفحاتی که دارای شکل/ جدول/ تصویر می

 کلمه( بیشتر باشد 0000)صفحه  10ها و نمودارها نباید از با جدول  ها همراهحجم مقاله

های ارسال شده از طریق نامه یا پست الکترونیک نشریه ترتیب شود و به مقاله*مقاله ها منحصراً از طریق پایگاه نشریه دریافت می

 .اثر داده نخواهد شد

مسئول مکاتبات ارسال خواهد  ای از نشریه حاوی مقاله مورد نظر به تعداد نویسندگان، برای نویسندهپس از چاپ مقاله نسخه *

 .شد

 :های زیر باشدهای ارسالی بایستی دارای بخشمقاله  *

 :همراه هر مقاله اطالعاتی ذیل به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ارسال خواهد شد:شناسه مقاله

 عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی  -

یزان سهم و مرتبه علمی و محل اشتغال یا تحصیل نویسنده/ نویسندگان )به نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به ترتیب م-

 فارسی و انگلیسی(
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شماره تلفن ثابت، همراه، دورنگار و نشانی  -نشانی کامل نویسنده مسئول مکاتبات به فارسی و انگلیسی )شامل نشانی پستی-

 الکترونیکی(

 ر صورت وجود(مشخص نمودن نام مؤسسه تأمین کننده مخارج مالی )د  -

شود باید خالصه و گویا بوده و بیانگر موضوع عنوان کامل مقاله به فارسی: عنوان مقاله که در وسط صفحه اول نوشته می :صفحه اول

 .)گان( در صفحه اول مقاله اجتناب شودکلمه تجاوز نکند. از درج اسامی نگارنده 10تحقیق باشد و از 

گیری است. چکیده ها و نتیجهها، روشجامعی از محتوای مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدفشامل شرح مختصر و  :چکیده فارسی

ترین نتایج کلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته 150در یک پاراگراف و حداکثر در 

 .کل و منابع باشدتحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، ش

 (Index) های کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنها جهت تهیه فهرست موضوعیواژه( واژه 2تا  3کلید واژگان فارسی: )

 .استفاده نمود

 )برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کلیدی چکیده فارسی( :و کلید واژگان انگلیسی Abstract انگلیسی چکیده

 :اهسایر صفحه

های انجام شده، هدف پژوهش راتوجیه کند و به خصوص نوآوری در تحقیق را بطور مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش 

 .واضح بیان نماید

های شناسایی و ارزیابی، مواد و وسایل به کار رفته، شیوه اجرای پژوهش و طرح آماری توضیح روش :ها )روش شناسی(مواد و روش

گویا بوده و در آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحلیل  باید کامالً

آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئیات پرهیز و فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی یا موارد 

 .طور کامل شرح داده شوندته شده است بهخاصی که برای اولین بار بکار گرف

برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کیفی به دست آمده )در صورت نیاز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه  :هاداده طالعات وا

ز شماره و عنوان شود. هر جدول با یک خط افقی اها و متن جدول تشکیل میبندی نتایج(. هر جدول از شماره، عنوان، سرستون

شود. سر ستون جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی ترسیم گردد. جدول جدا می

در داخل متن جداول از درج خطوط عمودی و افقی خودداری شود. کلیه اعداد جدول)ها( و نمودارها به انگلیسی و از چپ به راست 

و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان  "جدول"در باالی آن درج شود. برای درج عنوان، پس از کلمه  هر جدولتنظیم شوند. عنوان 

 .ذکر گردد. از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری گردد

در متن مقاله  ها..پژوهشهای سایر برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده با توجه به هدف پژوهش و یافته :گیری و بحث نتیجه 

 .ها و نمودارها )در صورت وجود( با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص گرددها، جدولی عکسبه شماره

نتایج و بحث باید توام و به صورت نوشتار، جدول، شکل و نمودار ارائه گردد. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و مرتبط با -

رد بحث و تحلیل قرار گرفته و نتایج جدید علمی و نوآوری در تحقیق به دقت و با دالیل روشن ارائه گردند. نتایج موضوع مقاله، مو

 .عددی یک موضوع، تنها به یک صورت )شکل یا جدول( ارائه شوند

درج عنوان هر شکل، پس  در زیر آن درج شود. برای نامگذاری شده و عنوان شکل "شکل"ها، نمودارها و تصاویر با واژه کلیه شکل-

با ها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه و به صورت جداگانه، از کلمه شکل و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر گردد. عکس

 .در انتهای مقاله آورده شوند  DPI 300یا  JPG فرمت

گیری شماره آنها پس از آنها در مقاله تعیین و محل قرارشماره جدول)ها(، شکل)ها(، تصویر)ها( و نمودار)ها( به ترتیب ارائه نتایج -

 .باشدارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می

منجر به اختالف  %1و  %5های علمی منعکس شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح های آماری به یکی از روشنتایج و بررسی-

مشخص  ns دار نباشد با عالمتاده شوند و در صورتیکه اختالف معنیدار شده باشند به ترتیب با یک و دو ستاره نشان دمعنی

 .شوند

مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به  APA ارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش :منابع و مآخذ

ده ارائه شوند. ذکر منابع در متن و ترتیب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفا

ی فارسی نیز باید به زبان انگلیسی درج شوند. منابع باید مستند و معتبر فهرست فقط به زبان انگلیسی بوده و منابع استفاده شده

 (Hanging) نسانتی متر برای خطوط دوم و بعد از آ 5/0بوده و به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده)گان( با تورفتگی 
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)گان( و سال انتشار منبع صورت گیرد. وقتی از چند اثر مختلف یک مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با ارجاع به نگارنده

ها به ترتیب سال انتشار آنها )از قدیم به جدید( انجام گیرد. نام مخفف مجالت باید گذاری این مقالهشود، شمارهنویسنده استفاده می

   .باشد، در فهرست منابع درج شوندکه از طریق آدرس اینترنتی زیر قابل دسترسی می ISSN س نام استاندارد آنها در لیستبر اسا

 نحوه ارجاع در داخل متن

 برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، صفحه 

 · قول شده است: )نقل از ....، سال، صفحهی دیگران نقل برای منابعی که از نوشته 

 · برای منابع اینترنتی )نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل htmlتاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال ، 

تا و ینا بهای بیتوجه: در صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت )نحوه ارجاع در قسمت منابع در پایان مقاله

 جا استفاده شود(.بی

 .محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ .عنوان کتاب کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. )سال انتشار(*

محل نشر:  .عنوان کتاب یا نهاد. )سال انتشار( ها یا نهادها منتشر شده است: نام سازمانکتابی که به جای مؤلف با عنوان سازمان*

 .ف. نوبت ویرایش یا چاپمؤل

وسیله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معینی آن را گردآوری ای از یک مجموعه مقاله که بهفصلی از یک کتاب یا مقاله

، )شماره قاالتنام مجموعه م در نام گردآورنده )گردآورنده(، .عنوان مقاله اند: نام نویسنده/ نویسندگان. )سال انتشار(و به چاپ رسانده

 .هایی که فصل کتاب یا مقاله در آن درج شده(. محل نشر: ناشرصفحه

 .سال انتشار(. محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ)عنوان کتاب :کتابی که مؤلف خاصی ندارد*

نام خانوادگی مترجم/ نام و  .عنوان کتاب به فارسی کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. )سال ترجمه(*

 .مترجمان. محل نشر: ناشر

 .نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشگاهپایانعنواننامه. )سال(نامه: نام خانوادگی، نام نگارنده پایانپایان*

-ماره، شماره صفحهصاحب امتیاز، سال ، دوره یا ش .نام نشریه مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان )سال ( عنوان مقاله،*

 .هایی که مقاله در آن درج شده

 .ها: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال، روز ماه( عنوان مقاله؛ نام روزنامه، شماره صفحههای چاپ شده در روزنامهمقاله*

ای نام نشریه (عنوان مقاله، ) نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم مقاله ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده )سال (*

 .هاصاحب امتیاز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه . که مقاله ترجمه شده در آن درج شده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


