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راهنمای نـݡگارش م ــقاله برای نشریۀ تع ــلیم و تربیت اس ــتثنایـــــــݡى
نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایی بهعـنوان مجلۀ رسمی سازمان آموزش و پرورش استثنایی ،نشریهای علمی است.
بر اساس آییننامۀ وزارت علوم ،تحقیقات ،فناوری مبنی بر حذف رتبههای علمی ـــ ترویجی ،و علمی ـــ پژوهشی از
تاریخ  1398/۰۲/02همه مجلهها با درجهبندی علمی  B ،Aو  ...شناخته میشوند .مجلۀ تعلیم و تربیت استثنایی
در درگاه نشریات علمی وزارت علوم با رتبۀ Bقابل مشاهده است.
استادان ،صاحبنظران ،آموزگاران و مربیان ،دانشجویان و سایر عالقهمندان میتوانند مقالههای پژوهشی
( ،)Research/Original/Regular Articleمــروری ( ،)Review Articleو گــزارش موارد جالــب و نادر
( )Case Reportخـــود را در زمینۀ مــسائل آمــوزشى ،توانبخشى ،روانشــناسى و  ...گــروههاى مختلف استثنایى
با جهتگیری یاد شده و شرایط زیر به دفتر نشریه ارسال كنند.

شرایط تدوین و ارسال مقاله
مقالۀ ارائه شده باید به نحوى به كودكان استثنایی مرتبـط
باشد .محـورهاى اصـلى مورد نظـر نشریه عبارتاند از:
▪ روانشناسی و آموزشو پرورش كودكان استثنایی
▪ خانوادههاى كودكان استثنایی
▪ مسائل اجتماعى و حقوقى كودكان استثنایی
▪ سالمت روانى و جسمانی کودکان استثنایی
▪ توانبخشى كودكان استثنایی
▪ سایر زمینههای مرتبط با كودكان و دانشآموزان استثنایی
▪ فقط مقالههایى پذیرفته مىشوند كه پیش از این در
جاى دیگر چاپ نشده باشند .ارسال مطالب به این نشریه
بهمعناى تأیید این موضوع است و هر گونه مسئولیتى متوجۀ
ارسالکنندۀ مقاله است.
▪ مــطلب ارس ــالى با ق ــلم م ــیت ــرا  ۱۴در مــحیط نرماف ــزارى
( Wordآفـ ــیس  ۲۰۱۳بــه باال) تایپ و از طــریــق س ــام ــان ــۀ
 exceptionaleducation.irبه دو ص ــورت با و بدون نام
نویسندگان ،به دفتر نشریه ارسال شود .راهنمای مربوط در
وبگاه موجود است.
▪ م ــطلب از نظ ــر غ ـلــط امــالیى یا تایپــى ،ن ـشـ ـ ــانهه ــای
سجاوندی ،فاصله و نیمفاصله ،مورد بررسى و ویرایش دقیق
ارسالكننده قرار گرفته باشد.

▪ داراى چکیدۀ فارسی و انگلیسی باشد.
▪ ارسال مطلب به این نشریه به معناى اعطاى حقامتیاز به
نشریۀ تعلیم و تربیت استثنایى است و هیئت تحریریه در هــر
مــرحلهای در رد ،قبول یا اصالح و ویرایش مــقاله آزاد اسـت.
▪ تمام مقاالت دریافت شده از طریق سامانه ،برای بررسی
ارتباط موضوعی و چارچوب کلی مقاله برای دبیر علمی ارسال
میشوند.
▪ در یک بازۀ زمانی کمتر از ده روز بررسی اولیۀ مقاالت
دریافتی (اعالم نظر به نویسنده یا آغاز فرآیند داوری) انجام
خواهــد شــد .پس از تأیید دبیــر عـلمــی ،مــقاله جه ــت داوری
روش پژوهش برای دو
(نخست روششناسی ،و پس از تأیید ِ
داور محتوایی) فرستاده میشود.
▪ در هــر مـرحلــه از روند بررسی ممکن است نیاز به انجام
ویرایشهای مــتفاوتی باشد و نویســنده موظف است ه ـمــۀ
موارد را کامــل و دقیــق انجام داده یا توضیحاتی غنی مبنی بر
عدم نیاز به اعمال اصالحات خواستهشده به داور(ان) ارائه
د ه ــد.
ً
▪ در فــایــل اصــالحــی هـ ـمــۀ م ــوارد اصــالح شده را حتما
مشخص کنید.
▪ زبان مقاله ،فارسی معیار بوده و الزم است آیین نگارش
ً
كامال رعایت شده و از به كار بردن اصطالحات خارجی که
معادل دقیق و پذیرفتهشدۀ فارسی دارند ،خودداری شود.
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معیار نشریه در مورد دستور خط و اصالحات تخصصی،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.
▪ چــنانچه مــقالــۀ ارس ــالی برای اص ــالح برگــشت داده
شـود ،زمــان برگــشت در حکـم تاريخ واق ــعی دریافت مــقاله
م ـنــظور میشــود.
▪ مقاالت پذیرفتهشده با تأیید سردبیر یا جانشین وی در
نوبت چاپ قرار خواهند گرفت.
▪ فقط پس از تغییر وضعیت مقاله به «پذیرفتهشده»
نویسندگان میتوانند گواهی پذیرش مقاله خود را به دو زبان
فارسی و انگلیسی از صفحۀ شخصی خود دریافت نمایند.

عنوان مقاله
عنوان مقاله باید خالصه ایدۀ اصلی و حاوی متغیرهای
اصلی باشد و مــوضــوع اصــلی را در یك جــملۀ كــوتاه بـیان كند.

نام و نشانی نویسنده (نویسندݡگان) و وابستگی
سازمانی آنها
▪ نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان بهطور كامل در
وسط زیر عنوان نوشته شود و رتبۀ علمی و وابستگی سازمانی
آنها در جلوی نام شان درج شود( .وابستگی فرد شامل گروه
آموزشی و مؤسسه است)
▪ م ــقالههایی كــه بیش از یك نویســنده دارند نام نویسندۀ
م ــسئول با عـالمــت س ــتاره * مــشخص و رایانامۀ نویسـنده
م ــسئول در زیرنویس نوشته شود .در غیر این صورت نویسندۀ
اول ،نویسندۀ مسئول محسوب میشود.
وابسـتگی سازمانی دانشـگاههای دولتی
 )1عضـو غیـر هیئـت علمـی :نبایـد نـام گـروه نوشـته شـود.
فقط م ــقطع تحصیلی ،رش ــتۀ تحص ــیلی ،دانش ــکده ،دانش ــگاه،
شـه ــر ،کشـور.
مثال برای دانشجو :دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی
 ،....دانشکده  ،....دانشگاه ،.... ،شهر  ،....کشور ....
مـــثال بـرای فـارغ التحصیـل غیرهیئـت علمـی :کارش ــناس ــی
ارشـد رشـ ــته  ،....دانشـکده  ، ....دانشـگاه  ، ....شـهر
 ، ....کــشور ....
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 )2ع ــضو هیئـت علمـی :مـ ــرتبۀ عــلمی ،گـروه ،دانش ــکده،
دانشـگاه ،شـهر ،کشـور.
مثـال بـرای عضـو هیئـت علمـی :دانشـیار گروه روان شناسـی،
دانشـکده روانشناسـی ،دانشـگاه گیالن ،رشـت ،ایران

نکتـه مهـم :در نوشـتن وابسـتگی سـازمانی بـه انگلیسـی ،بـه
هیـچ وجـه عنـوان گـروه ،دانشـکده ،دانشـگاه و حتـی شـهر را
ً
از خودتـان بـه انگلیسـی ننویسـید بلکـه دقیقـا از وبگاه همـان
دانشـگاه جسـتجوکرده و بنویسـید.
وابسـتگی سـازمانی دانشگاه آزاد
 )1ع ــضو هــیئت عــلمــی :م ــرتبۀ ع ــلمی  ،...گــروه ، ...
واحـد ، ...دانشـگاه آزاد اسلامی ،شـهر ،کشـور
مثـال :دانشـیار گـروه روانشناسـی ،واحـد تهـران مرکـزی،
دانشـگاه آزاد اسلامی ،تهـران ،ایـران

 )2عضـو غیـر هیئت علمی
□ مــثال برای دانشـجو :دانشـجوی کارشناسـی ارشـد ،...
واحد  ، ...دانشـگاه آزاد اسلامی ،شـهر ،کشـور
□ مــثال بـرای فــار غالتحصیل غــیر هــیئت عــلمی :دکتـری
 ،....واحـد ،...دانشـگاه آزاد اسلامی ،شـهر ،کشـور
وابسـتگی سـازمانی دسـتگاههای دولتی
دکتری  ،...دسـتگاه ،.....شـهر  ،.....کشـور....
م ــثال :دکتـری شنواییشناسـی ،سـازمان آمـوزش و پـرورش
اسـتثنایی کشـور ،تهـران ،ایـران.

روش نگارش چكیدۀ فارسـی و انگلیسـی
پـس از عنـوان مقالــه ،نـام و وابسـ ـتــگی سازم ــانی نویسـ ــنده/
نویسـندگان ،چكـ ــیدههای فارسـی و انگلیسـی آورده شـ ــود.
 .1چکیـدۀ سـازمانیافته و حــدا کثر  ۲50كــلمه را در خـود
جـای داده باشـد.
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چك ــیدۀ م ـ ــقالههای پژوهـ ــشی بایـد درب ــردارن ــدۀ زمــینه و
هــدف ( ،)Background & Purposeروش ب ــررس ــی ش ــام ــل
جام ــعه ،نم ــونه ،روش نمـ ــون ـهگـ ــیری ،ابـزار و روش تحــلیــل
آم ـ ــاری ،مـ ـقـ ــدار  ، )Materials and Methods( Pیافـ ـ ـتـ ـهه ـ ــا
( )Resultsو نتیجهگیـری ( )Conclusionباشـد.
 .2ک ــلیدواژهها ( :)Keywordsایـن واژههـا بایـد اصلیتریـن و
مرتبطتریـن كلمـات مرتبـط بـا متـن مقالـه باشـند .تعـداد واژههـا
بیـن  4تـا  7کلمـه بـوده و الفبایـی تنظیـم شـوند.
 .3از ذ كـر مطالـب خـارج از متـن مقالـه خـودداری شـود،
چكیـده در واقـع خالصـۀ بسـیار فشـردهای از محتـوا و یـا نتایـج
پژوهـش اسـت.
 .4اطالعـات مهـم و كلیـدی در چكیده آورده شـود.
ً
 .5بـرای شـمارهها ،از ارقـام اسـتفاده شـود ،مثلا بهجـای
«دوازده» ۱۲ ،نوشـته شـود( .مگـر اینكـه عـدد ،در ابتـدای جملـه
آمـده باشـد).
 .6فقـط گـزارش شـود ،ارزشـیابی و نقـد و اظهـار نظـر نشـود،
چـون ایـن مـوارد در متـن مقالـه آورده شـده اسـت.
 .7در چكیـده انگلیسـی از كلمـات كوتـاه شـناخته شـده
اسـتفاده شـود (ماننـد  i,eو  e,gو  v.sو .)...
 .8متـن چكیـده نبایـد از هـم گسسـته باشـد ،خواننـده بایـد
تـداوم و ارتبـاط جملات و محتـوای مقالـه را حـس كنـد.

▪ زمینــه از كلیــات شــروع و بــه ســمت جزئیــات حركــت
میكنــد .
▪ زم ــینه بایـد شـامل مبانـی نظـری ،بیـان مسـئله ،پیشـینه،
ضـرورت و اهمیـت پژوهـش باشـد.
▪ بایـد در حـدود یك صفحه بیان شـود.
▪ از نوشـ ــتن مـ ــطالب عمــومــی ،غ ــیرضروری و غــیرمـف ــید
خـودداری شـود.

● مـواد و روشها:
ایـن قســمت شــامل :طـرح پژوهـش و آزمـودن ـىها ،ابـزار یـا
تكالیـف ،شـیوۀ اجـرا و مالحظـات اخالقـی اسـت.
▪ آزمـــودنىها :توض ـ ــیح مــختص ــرى در م ــورد جام ـعـ ــه،
نم ـ ــونه ،روش نمـ ــونهگیـ ــرى و ویژگىهـاى آمـارى نمـ ــونه ارائـه
مىشـود.
▪ ابـزار :ضمـن معرفـى ابـزار ،چگونگـى تهیه و سـاخت و روایى
و پایایـى ابـزار و نحـوۀ اجـرا و نمرهگـذارى آن بهطـور مختصر اشـاره
مىشود.
▪ شـیوۀ اجـرا :بـه توضیـح پیرامـون روش گـردآورى اطالعـات
و چگونگـى بررسـى یـا كنتـرل متغیرهـا پرداختـه مىشـود.
▪ مالحظـات اخالقـی :بـه اصلیتریـن مـوارد رعایـت مالحظـات
اخالقـی از جملـه رضایـت آ گاهانـه اشـاره شـود.

● یافتهها:
▪ پژوه ــشگ ــر بایـد یافـ ـت ـهه ـ ــا و نت ــایج بهدس ـتآمـ ــده در
بررسـىهاى خـود را بـه همـراه جدولهـا ،تصویرهـا ،نمودارهـا و
نتایـج آمـارى الزم ارائـه كـرده و تأییـد یـا رد شــدن فرضیههـاى
پـژوهشــى خـود را نیـز مشـخص كنـد.

مقالههای پژوهشـی
در تهیـه و ارسـال مقالههـاى پژوهشـى مـوارد زیـر را رعایـت
كنیـد:

● مـقــدمه:
در این بخش ،پژوهشگر باید ضمن اشاره به زمینه و خاستگاه
پژوهش ،مفاهیم اصلى موجود در پژوهش خود را توضیح دهد
و منابع معتبر را در قسمت پایانى همین بخش مطرح كند.

▪ در بیــان نتایــج مقــدار آمــار تــا دو رقــم اعشــار ،درجــۀ
آزادی ،جهــت تأثیــر ،فاصلــۀ اطمینــان و انــدازۀ اثــر را بیــان
ك ـ ــند.

● بحث:
در ایـن بخـش الزم اسـت پژوهشـگر نتایـج بـه دسـت آمـده
را بـا نتایـج پژوهشهـاى دیگـران مقایسـه كنـد .پژوهشـگر بایـد
دالیـل احتمالـى مشـابهت یـا مغایـرت نتایـج پژوهـش خـود
را بـا نتایـج پژوهشهـاى دیگـر توضیـح دهـد .ضـرورى اسـت
محدودیتهـاى موجـود در مراحـل انجـام پژوهـش را توضیـح
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داده ،كاربردهـاى احتمالـى نتایـج بهدسـت آمـده را شـر ح دهـد.
ارایـه چنـد پیشـنهاد بـراى پژوهشـگران بعـدى در ایـن قسـمت
میتوانـد بـه غنـاى كار بیفزایـد.

● نتیجهگیـری:
در ایـن قسـمت الزم اسـت بـر اسـاس یافتههـا و بحـث انجـام
شـده نتیجهگیـری کلـی پیرامـون سـؤال و هـدف پژوهـش بـه بیـان
مختصـر آورده شـود.

● تشـکر و قدردانی:
در ایـ ــن ب ـخـش از اف ــراد و یا س ــازم ــانهــایی که بهنح ــوی
از طــریق مــالی یا فنی در انجــام مـطالعـه هـمکاری نمــودهاند،
قدردانی شــود.

● تضـاد منافع:
نویسـندگان بایـد هـر گونـه تعـارض احتمالـی منافـع مثـل
دریافـت وجـه در قبـال مقالـه ،یـا بهدسـت آوردن موجـودی یـا
سـهم در یـک سـازمان کـه ممکـن اسـت از طریـق انتشـار مقالـه
بهدسـت بیایـد و یـا از دسـت بـرود را بهصـورت مشـخص بیـان
کــنند.

مقالههـای مروری
در مقـاالت مـروری مـواد و روشهـا ،و یافتههـای پژوهـش
ضـروری نیسـت.

پانویسها
▪ الزم اسـت همـۀ نامهـای خـاص و اصالحـات تخصصـی ،و
سـرواژهها بـرای نخسـتین بـار پانویس شـوند.
▪ هـر کلمـۀ پانویـس بایـد با حرف بزرگ انگلیسـی آغاز شـود.

مـــنابع
جهـت ایجـاد اعتبـار مقالـه ،ارجاعـات بایـد بـه منابعـی کـه
یافتههـای اصلـی را گـزارش میکننـد داده شـود؛ ارجاعـات بایـد
به ترتیب شـماره از اول متن شـروع شـده و شـمارهها بر روی خط
در پرانتـز قـرار داده شـوند؛ در انتهـای متـن مقالـه ،فهرسـت منابـع
بـه همـان ترتیـب شـمارهگذاری شـده آورده شـود .شـمارهگذاری
از عـدد « »۱شـروع میشـود و بـه ترتیـب جلـو مـیرود ،بـرای
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هـر شـماره فقـط یـک منبـع بایـد در نظـر گرفتـه شـود .ارجـاع بـه
چکیدههـای مقـاالت خارجـی فقـط بـرای مقاالت منتشـر شـده در
سـال جـاری و یـا سـال گذشـته مجـاز اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت
ً
حتمـا بایـد بـه مقالـۀ کامـل ارجـاع داده شـود .در زمـان ارجـاع
بـه چکیـده بایـد در انتهـای منبـع (در فهرسـت منابـع) عبـارت
[ ]Abstractداخـل قلاب قـرار داده شـود.
منابعـی کـه از طریـق اینترنـت امـکان دسترسـی بـه اطالعـات
کتابشناختیشـان نیسـت (نظیـر پایاننامههـا و یـا طر حهـای
منتشـر نشـده و  )...نبایـد مـورد ارجـاع قـرار بگیرنـد .بایـد همـۀ
منابـع در فهرسـت منابـع ،بـه صـورت انگلیسـی آورده شـود،
منابـع فارسـی نیـز بـه صـورت انگلیسـی آورده شـوند؛ بـرای وارد
ً
کـردن عنـوان و اسـامی انگلیسـی مقـاالت فارسـی حتمـا از نسـخۀ
چکیـدۀ انگلیسـی همـان منبـع اسـتفاده شـود؛ در صـورت وجـود
نداشـتن چنیـن چکیـدهای ،ترجمـۀ عنـوان و اسـامی تنهـا در
مـوارد بسـیار محـدود قابـل انجـام اسـت کـه در ایـن صـورت بایـد
دفتـر مجلـه مطلـع شـود.
فـه ــرست مـ ــنابع؛ بایـد مـ ــطابق ق ــالب اس ــتاندارد ونکــوور
( )Vancouverبـا اسـتفاده از نرمافـزار  EndNoteو یـا Zotero
تنظیـم شـود.

● مجله:
نام خانوادگ ــی و حرف اول نام نویس ــنده (گان) (از نــفر هفتم
بـه بعـد نـام سـایر نویس ــندگان بـا واژۀ  et.alجایگــزین شـود).
عنـوان مقالـه .عنـوان اختصـاری مجلـه و یـا عنـوان کامـل مجلـه.
سـال انتشـار؛ دوره (شـماره) :صفحـات انتخابـی .زبـان م ــقاالت
غیـر انگلیسـی در انتهـای م ــنبع داخـل قلاب نوشـته ش ــود.
م ـ ـثـ ـ ــال:
▪ فارسی:
Nobahar M, Vafaaei A. Elderly sleep disturbances and
management. Geriatric. 2007; 2(4): 263-268.
][Persian

▪ انگلیسـی:

Von Wild KR. Philosophy of neurosurgical posttraumatic
rehabilitation at the beginning of the next millennium.
Neurol Neurochir Pol. 2000;34(6 Suppl):131–7.
Ruppar TM, Conn VS. Interventions to Promote
Physical Activity in Chronically Ill Adults. AJN The
Am J Nursing. 2010;110(7):30–7.
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● کتاب:
نـام خانوادگـی و حــرف اول نـام نویس ــنده (گان) .ع ــنوان
کـ ــتاب .نوبـت ویـ ــرایش .مـ ــحل انتشـار :ناش ــر؛ س ــال انتشـار،
صفحـات انتخابـی [ابتـدا عبـارت « »:ppنوشـته شـود] .زبـان
کتـب غیـر انگلیسـی در انتهـای منبـع داخـل قلاب وارد شـود.
م ـ ـثـ ـ ــال:
▪ فارسی:
Nilipoor R, Shemshadi H, Heravabadi S, Yadegari F,
Hayati L. Fundamentals of speech science. First
;edition. Tehran: Country Welfare Organization
]2001, pp: 127–145. [Persian

▪ انگلیسـی:
Matata BM, Elahi MM. Oxidative stress: a focus on
cardiovascular disease pathogensis. Hauppauge,
N.Y.: Nova Science; 2010, pp: 216–228.
TetrES Consultants Inc. Canada. Prairie Farm
Rehabilitation Administration, Canada. Agriculture
and Agri-Food Canada, Manitoba. Manitoba Water
Stewardship. Environmental impact assessment
issues, scoping report for Canada-Manitoba
Shellmouth Dam Consolidation Agreement
upgrading of Shellmouth Dam: final report to Prairie
Farm Rehabilitation Administration, Agriculture and
Agri-Food Canada and Manitoba Water Stewardship.
Manitoba: TetrES Consultants Inc. 2004.

● فصلـی از کتاب:
نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام نویسـنده (گان) فصل .عنوان
فصـل .آوردن عبـارت « :»Inنـام خانوادگـی و حـرف اول نـام
نویسـ ـ ــنده (گان) کتاب .ع ــنوان کـ ــتاب .نوبت وی ــرایش .محل
انتشـار :ناشـر؛ سـال انتشـار .صفحـات انتخابـی (ابتـدا عبـارت
« »:ppنوشـته شـود) .زبـان کتـاب غیـر انگلیسـی در انتهـای منبـع
داخـل قلاب وارد شـود.
م ـ ـثـ ـ ــال:
Landsberg L, Young JB. Pheochromocytoma. In:
Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson
JD, Martin JB, Kasper DL, et al. editors. Harison›s
principles of internal medicine. 14th ed. New York:
McGraw-Hill; 1998. pp: 2057–60.

● منابـع ثانویه:
ﮔﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻟﻪﺍﻱ ﺑﻪ منبعﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺷﺎﺭه ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ
ﺣﺎﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ فرد ﺍﺳﺖ ،ﻭﻟﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﻨﺒﻊ
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ فرد ﺍﻣﻜﺎﻥﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ .ﺍﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮﺩ باید ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ
ً
ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ارجاع داده نشده و کامال ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ منبع ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ
در ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ نبوده است .در ﻋﻮﺽ ﺍﺯ شکل منبعﻧﻮﻳﺴﻲ زیر ﺑﺎﻳﺪ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩه ﺷﻮﺩ.
م ـ ـثـ ـ ــال:
Johnson VA, Brun-Vezicnet F. Update of the drug
;resistance mutations is HIV-1. Top HIV Med 2005
13:125-131٫ In: Deeks SG. Antiretviral treatment of
HIV infected adults. BMJ 2006; 332: 1489-93.

● ترجمـه کتاب:
نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام نویسـنده (گان) .عنـوان
کتـاب .نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام مترجـم (مترجمان) .درج
عبـارت « »Persian translatorنوبـت ویرایـش .محـل انتشـار:
ناشـر؛ سـال انتشـار ،صفحـات انتخابـی (ابتـدا عبـارت «»:pp
نوشـته شـود)
م ـ ـثـ ـ ــال:
Deepak S. Principles of Manual Therapy (A Manual
Therapy Approach to Musculoskeletal Dysfunction).
Akbari M, Arab AM, Karimi N, Moghadam Salimi M.
(Persian translator). First edition. Tehran: University
of social welfare and rehabilitation sciences; 2007,
pp: 33–51.

● پایاننامه:
نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام نویسـنده .عنـوان پایـان نامـه
[مقطـع و رشـته تحصیلـی][ .محـل تحصیـل] :نـام دانشـکده ،نـام
دان ـشــگاه؛ س ــال تحص ــیلی ،صفــحات انتخابـی (ابتـدا عبـارت
« »:ppوارد شـ ــود) .زبـان پایاننام ـ ـههای غ ــیر انگـ ــلیسی در
انتهـای منبـع داخـل قلاب وارد شـود.
نکتـه :از ارجـاع بـه پایاننامههایـی کـه از طریـق اینترنـت ،حتـی
اطالعـات کتابشناختیشـان در دسـترس نیسـت ،پرهیـز شـود.
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م ـ ـثـ ـ ــال:
▪ فارسی:
Bandarianzadeh D. Evaluation of pregnant women
irontherapy in primary health care system at the
villages of Kerman city [Thesis for M.Sc. in
nutrition sciences]. [Tehran, Iran]: Nutrition and
nutritional researches institute, Shahid Beheshti
university of medical sciences; 1993, pp: 25–27.
[Persian].

▪ انگلیسـی:
Kaplan S.J. Post – hospital home health care: the
elderly access and utilization [Ph.D. dissertation].
[St. Louis (MO)]: Nursing Faculty, Washington
Univ; 1995, pp:57–61.

● منابـع الکترونیک:
مجلـه الکترونیک

نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام نویسـنده (گان) .عنـوان
مقالـه .مخفـف عنـوان نشـریۀ الکترونیکـی و سـپس ذ کـر نـوع
رسـانه داخـل قلاب کـه در مـورد مجلـه الکترونیـک [serial
 ]online/serial on the Internetمیباشـد .سـال و مـاه نشـر
[تاریـخ دسترسـی بهصـورت کامـل کـه بـا کلمـه « »citedشـروع
میشـود]؛ ش ــماره ج ــلد یـا دوره (ش ــماره نش ــریه) :ع ــبارت
« :»Available fromنشـانی اینترنتـی دسترسـی.
م ـ ـثـ ـ ــال:
Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious
Diseases. Emerg Infect Dis [serial on the Internet].
1995 [cited uly 7 2010]; 1(1): Available from: http://
www.cdc.gov/ncidod/eid/vol1no1/morse.htm.

اسـتناد به وبگاه

نـام خانوادگـی و حـرف اول نـام نویسـنده (گان) .عنـوان مقاله
(یـا صفحـه وب) [عبـارت انگلیسـی « .]»Internetسـال و مـاه و
روز ایجـاد صفحـه [تاریـخ دسترسـی بهصـورت کامـل کـه بـا کلمـه
« »citedشـروع میشـود]؛ عبـارت « :»Available fromنشـانی
دسترسـی بـه وبگاه
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م ـ ـثـ ـ ــال:
15 Free Tools for Web-based Collaboration [Internet].
2010 Nov 10 [cited 2010 Nov 10]; Available from:
http://sixrevisions.com/tools/15-free-toolsfor-web-based-collaboration.

سـیاهۀ پایانی
پیـش از ارسـال مقالـه ،مطابـق سـیاهۀ زیـر از رعایـت تمامـی
مـوارد ذ کـر شـده مطمئـن شـوید:
▪ صفحـۀ عنـوان بایـد شـامل عنـوان مقالـه ،نـام نویسـنده
یـا نویس ــندگان و م ــدرک (رشـته و مقطـع تحصیلـی) آنهـا ،رتبـۀ
هیئـت علمـی ،دانشـکده ،دانشـگاه ،شـهر و کشـور مربـوط و یـا
مسـئولیت و سـازمان متبـوع ایشـان (بـه فارسـی و انگلیسـی) بـه
همـراه رایانامـۀ نویسـندۀ مسـئول باشـد.
▪ چکیـدۀ سـازمانیافته تـا  250کلمـه بـه فارسـی و انگلیسـی
در صفحـات جدا گانـه ارسـال شـود( .مطابـق قالب اعالم شـده)
ً
▪ منابـع بـه روش  Vancouverو کاملا منطبـق بـا آنچـه در
ایـن راهنمـا توضیـح داده شـده باشـد.
▪ از کامـل بـودن عنـوان و شـمارۀ جدولهـا و تکـراری نبـودن
اطالعـات آنهـا نسـبت بـه متـن مطمئـن باشـید .عکسهـا،
نمودارهـا و سـایر شـکلها دارای عنـوان باشـند.
▪ دقت کنید اعداد به فارسـی نوشـته شـده باشـند.
▪ منابـع بودجـه و حمایـت پژوهـش یـا افـراد و سـازمانهایی
کـه از نتایـج پژوهـش بهرهمنـد و متأثـر هسـتند یـا چنانچـه هرگونـه
تأییدیـه از کمیتـۀ اخلاق در پژوهـش یـا مجـوز از مؤسسـات
مرتبـط وجـود دارد ،بیـان شـود.
▪ نامههـای تعهـد نویسـندگان ،و تعـارض منافـع بـه امضـای
همـۀ نویسـندگان رسـیده و پیوسـت شـده باشـند.
▪ شناسـۀ  ORCIDنویسـندگان نوشـته شود.
▪ فایلهای مقاله به درسـتی پیوسـت شـده باشـند.
▪ فاصلـه و نیمفاصلـه ،نشـانههای سـجاوندی ،دسـتور خـط
و مـ ــصوبات فرهـ ــنگستان زبـان و ادب فــارس ــی رع ــایت ش ــده
باش ـنــد.

