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راهنمـای نــگارش مــــقاله بـرای نشـریۀ  تعــــلیم و تربیـت اســـتثنایــــــى

اســـتثنایـــــــݡى تربیت  و  تعـــلیم  نشریۀ   برای  مـــقاله  نـݡگارش  راهنمای 

شرایط تدوین و ارسال مقاله

مرتبـط  استثنایی  كودكان  به  به   نحوى  باید  شده  ارائه  مقالۀ 
از: باشد. محـورهاى اصـلى مورد نظـر نشریه عبارت اند 

كودكان استثنایی ▪ روان شناسى و آموزش  و  پرورش 
كودكان استثنایی خانواده هاى   ▪

كودكان استثنایی مسائل اجتماعى و حقوقى   ▪
كودكان استثنایی ▪ سالمت روانى و جسمانى 

استثنایی كودكان  توان بخشى   ▪
كودكان و دانش آموزان استثنایی ▪ سایر زمینه های مرتبط با 

در  این  از  پیش  كه  مى شوند  پذیرفته  مقاله هایی  فقط   ▪
نشریه  این  به  مطالب  ارسال  باشند.  نشده  چاپ  دیگر  جاى 
متوجۀ  مسئولیتى  گونه  هر  و  است  موضوع  این  تأیید  به معناى 

مقاله است.  ارسال كنندۀ 
نرم افـــزارى  مــحیط  در   ۱۴ مـــیتـــرا  قـــلم  با  ارســـالى  مــطلب   ▪
ســـامـــانـــۀ  طــریــق  از  و  تایپ  باال(  بــه   ۲۰۱۳ )آفــــیس   Word
نام  بدون  و  با  صـــورت  دو  به   exceptionaleducation.ir
در  مربوط  راهنمای  شود.  ارسال  نشریه  دفتر  به  نویسندگان، 

وب گاه موجود است.
نــشــــــانه هـــای  تایپــى،  یا  امــالیی  غــلــط  نظـــر  از  مـــطلب   ▪
دقیق  ویرایش  و  بررسى  مورد  نیم فاصله،  و  فاصله  سجاوندی، 

باشد. گرفته  قرار  ارسال كننده 

▪ داراى چکیدۀ فارسى و انگلیسى باشد.
▪ ارسال مطلب به این نشریه به معناى اعطاى حق امتیاز به 
هــر  در  تحریریه  هیئت  و  است  استثنایی  تربیت  و  تعلیم  نشریۀ 

مــرحله ای در رد، قبول یا اصالح و ویرایش مــقاله آزاد اسـت.
بررسى  برای  از طریق سامانه،   تمام مقاالت دریافت شده   ▪
كلى مقاله برای دبیر علمى ارسال  ارتباط موضوعى و چارچوب 

مى شوند.
مقاالت  اولیۀ  بررسى  روز  ده  از  كمتر  زمانى  بازۀ  یک  در   ▪
انجام  داوری(  فرآیند  آغاز  یا  نویسنده  به  نظر  )اعالم  دریافتى 
مــقاله جهـــت داوری  عـلمــى،   دبیــر  تأیید  از  خواهــد شــد. پس 
برای دو  تأیید روِش پژوهش  از  )نخست روش شناسى، و  پس 

داور محتوایی( فرستاده مى شود.
انجام  به  نیاز  بررسى ممکن است  روند  از  مـرحلــه  هــر  در   ▪
هــمــۀ  است  موظف  نویســنده  و  باشد  مــتفاوتى  ویرایش های 
كامــل و دقیــق  انجام داده یا توضیحاتى غنى مبنى بر  موارد را 
ارائه  نیاز به اعمال اصالحات خواسته شده به داور)ان(  عدم 

دهـــد.
 

ً
حتما را  شده  اصــالح  مـــوارد  هـــمــۀ  اصــالحــى  فــایــل  در   ▪

كنید. مشخص 
نگارش  آیین  است  الزم  و  بوده  معیار  فارسى  مقاله،  زبان   ▪
كه  خارجى   اصطالحات  بردن  كار  به  از  و  شده  رعایت  كاماًل 
شود.  خودداری  دارند،  فارسى  پذیرفته شدۀ  و  دقیق  معادل 

آموزش و پرورش استثنایی، نشریه ای علمی است.  به عـنوان مجلۀ رسمی سازمان  تربیت استثنایی  و  تعلیم  نشریۀ 
از  پژوهشی   ـــ  ترویجی، و علمی  ـــ  رتبه های علمی  بر حذف  فناوری مبنی  آیین نامۀ وزارت علوم، تحقیقات،  بر اساس 
تاریخ 1398/۰۲/۰۲ همه مجله ها با درجه بندی علمی B ،A و ... شناخته می شوند. مجلۀ تعلیم و تربیت استثنایی 

با رتبۀB قابل مشاهده است.  در درگاه نشریات علمی وزارت علوم 
پژوهشی  مقاله های  می توانند  عالقه مندان  سایر  و  دانشجویان  مربیان،  و  آموزگاران  صاحب نظران،  استادان، 
گــزارش موارد جالــب و نادر  )Research/Original/Regular Article(، مــروری )Review Article(، و 
گــروه هاى مختلف استثنایی  )Case Report( خـــود را در زمینۀ   مــسائل آمــوزشی، توان بخشی، روان شــناسی و ... 

كنند. با جهت گیری یاد شده و شرایط زیر به دفتر نشریه ارسال 
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تخصصى،  اصالحات  و  خط  دستور  مورد  در  نشریه  معیار 
فرهنگستان زبان و ادب فارسى است.

داده  برگــشت  اصـــالح   برای  ارســـالى  مــقالــۀ  چــنانچه   ▪
مــقاله  واقـــعى دریافت  تاریخ  برگــشت در حکـم  زمــان  شـود، 

مى شــود. مــنــظور 
در  وی  جانشین  یا  سردبیر  تأیید  با  پذیرفته شده  مقاالت   ▪

گرفت. نوبت چاپ قرار خواهند 
»پذیرفته شده«  به  مقاله  وضعیت  تغییر  از  پس  فقط   ▪
زبان  دو  به  را  خود  مقاله  پذیرش  گواهى  مى توانند  نویسندگان 

فارسى و انگلیسى از صفحۀ شخصى خود دریافت نمایند.

مقاله عنوان 

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

وابستگی  و  )نویسندݡگان(  نویسنده  نشانی  و  نام 
آن ها سازمانی 

كامل در  ▪ نام و نام خانوادگى نویسنده یا نویسندگان به طور 
سازمانى  وابستگى  و  علمى  رتبۀ  و  شود  نوشته  عنوان  زیر  وسط 
گروه  آن ها در جلوی نام شان درج شود. )وابستگى فرد شامل 

آموزشى و مؤسسه است(

نام نویسندۀ  نویســنده دارند  از یك  كــه بیش  مـــقاله هایی   ▪
نویسـنده  رایانامۀ  و  مــشخص   * ســـتاره  عـالمــت  با  مـــسئول 
نویسندۀ  زیرنویس نوشته شود. در غیر این صورت  مـــسئول در 

اول، نویسندۀ مسئول محسوب مى شود.

وابسـتگی سازمانی دانشـگاه های دولتی

شـود.  نوشـته  گـروه  نـام  نبایـد  علمـى:  هیئـت  غیـر  عضـو   )۱
فقط مـــقطع تحصیلى، رشـــتۀ تحصـــیلى، دانشـــکده، دانشـــگاه، 

كشـور.  شـهـــر، 

كارشناسى ارشد روان شناسى  مثال برای دانشجو: دانشجوی 
كشور .... ....، دانشکده ....، دانشگاه، ....، شهر ....، 

كارشـــناســـى  مـــثال بـرای فـارغ التحصیـل غیرهیئـت علمـی:  
شـهر   ،  .... دانشـگاه   ،  .... دانشـکده   ،.... رشــــته  ارشـد 

كــشور ....  ،  ....

دانشـــکده،  گـروه،  عــلمى،  مــــرتبۀ  علمـى:  هیئـت  عـــضو   )۲
كشـور. شـهر،  دانشـگاه، 

گروه روان شناسـى،  مثـال بـرای عضـو هیئـت علمـی: دانشـیار 
گیالن، رشـت، ایران  دانشـکده روان شناسـى، دانشـگاه 

بـه  انگلیسـى،  بـه  سـازمانى  وابسـتگى  نوشـتن  در  مهـم:  نکتـه 
را  شـهر  حتـى  و  دانشـگاه  دانشـکده،  گـروه،  عنـوان  وجـه  هیـچ 
همـان  وب گاه  از   

ً
دقیقـا بلکـه  ننویسـید  انگلیسـى  بـه  خودتـان  از 

بنویسـید. و  جسـتجوكرده  دانشـگاه 

وابسـتگی سـازمانی دانشگاه آزاد

 ،  ... گــروه   ،... عـــلمى  مـــرتبۀ  عــلمــى:  هــیئت  عـــضو   )۱
كشـور شـهر،  اسـالمى،  آزاد  دانشـگاه   ، واحـد... 

مركـزی،   تهـران  واحـد  روان شناسـى،  گـروه  دانشـیار  مثـال: 
ایـران  تهـران،  اسـالمى،  آزاد  دانشـگاه 

۲( عضـو غیـر هیئت علمى

كارشناسـى ارشـد ...،  □ مــثال برای دانشـجو: دانشـجوی 
كشـور  واحد ... ، دانشـگاه آزاد اسـالمى، شـهر، 

□ مــثال بـرای فــارغ التحصیل غــیر هــیئت عــلمى: دكتـری 
كشـور ....، واحـد...، دانشـگاه آزاد اسـالمى، شـهر، 

وابسـتگی سـازمانی دسـتگاههای دولتی 

كشـور.... دكتری ...، دسـتگاه.....، شـهر .....، 

مـــثال: دكتـری شنوایی شناسـى، سـازمان آمـوزش و پـرورش 
كشـور، تهـران، ایـران. اسـتثنایی 

روش نگارش چكیدۀ فارسـی و انگلیسـی

پـس از عنـوان مقالــه، نـام و وابســـتــگى سازمـــانى نویســــنده/ 
نویسـندگان، چکــــیده های فارسـى و انگلیسـى آورده شــــود.

خـود  در  را  كــلمه   ۲5۰ كثر  حــدا و  سـازمان یافته  چکیـدۀ   .۱
باشـد. داده  جـای 
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و  زمــینه  دربـــردارنـــدۀ  بایـد  پژوهــــشى  مـــــقاله های  چکـــیدۀ 
شـــامـــل  بـــررســـى  روش   ،)Background & Purpose( هــدف 
تحــلیــل  روش  و  ابـزار  نمــــونــه گــــیری،  روش  نمـــونه،  جامـــعه، 
آمـــــاری، مـــقــــدار P                                                   ،  یافـــــتـــه هـــــا 

باشـد.  )Conclusion( نتیجه گیـری )Results( و 
كـــلیدواژه ها )Keywords(: ایـن واژه هـا بایـد اصلى تریـن و   .۲
واژه هـا  تعـداد  باشـند.  مقالـه  متـن  بـا  مرتبـط  كلمـات  مرتبط تریـن 

كلمـه بـوده و الفبایـی تنظیـم شـوند. بیـن ۴ تـا 7 
شـود،  خـودداری  مقالـه  متـن  از  خـارج  مطالـب  ذكـر  از   .۳
نتایـج  یـا  و  محتـوا  از  فشـرده ای  بسـیار  خالصـۀ  واقـع  در  چکیـده 

اسـت. پژوهـش 
كلیـدی در چکیده آورده شـود. ۴. اطالعـات مهـم و 

به جـای  مثـاًل  شـود،  اسـتفاده  ارقـام  از  شـماره ها،  بـرای   .5
»دوازده«، ۱۲ نوشـته شـود. )مگـر اینکـه عـدد، در ابتـدای جملـه 

باشـد(. آمـده 
نظـر نشـود،  نقـد و اظهـار  ارزشـیابی و  گـزارش شـود،  6. فقـط 

ایـن مـوارد در متـن مقالـه آورده شـده اسـت. چـون 
شـده  شـناخته  كوتـاه  كلمـات  از  انگلیسـى  چکیـده  در   .7

.)... و   v.s و   e,g و   i,e )ماننـد  شـود  اسـتفاده 
بایـد  خواننـده  باشـد،  گسسـته  هـم  از  نبایـد  چکیـده  متـن   .8

كنـد. را حـس  مقالـه  و محتـوای  ارتبـاط جمـالت  و  تـداوم 

مقاله های پژوهشـی

رعایـت  را  زیـر  مـوارد  پژوهشـى  مقاله هـاى  ارسـال  و  تهیـه  در 
: كنیـد

● مـقــدمه:
در این بخش، پژوهشگر باید ضمن اشاره به زمینه و خاستگاه 
پژوهش، مفاهیم اصلى موجود در پژوهش خود را توضیح دهد 

كند. و منابع معتبر را در قسمت پایانى همین بخش مطرح 

حركــت  جزئیــات  ســمت  بــه  و  شــروع  كلیــات  از  زمینــه   ▪
. مى كنــد

مسـئله،  پیشـینه،   بیـان  نظـری،  مبانـى  شـامل  بایـد  زمـــینه   ▪
باشـد. پژوهـش  اهمیـت  و  ضـرورت 

▪ بایـد در حـدود یك صفحه بیان شـود.
غــیرمـفـــید  و  غـــیرضروری  عمــومــى،  مــــطالب  نوشــــتن  از   ▪

شـود. خـودداری 

● مـواد و روش ها:
یـا  ابـزار  آزمـودنــى ها،  و  پژوهـش  طـرح  شــامل:  قســمت  ایـن 

اسـت. اخالقـى  مالحظـات  و  اجـرا  شـیوۀ  تکالیـف، 

جامــعــــه،  مـــورد  در  مــختصـــرى  توضـــــیح  آزمـــودنی ها:   ▪
ارائـه  نمــــونه  آمـارى  ویژگى هـاى  و  نمــــونه گیــــرى  روش  نمـــــونه، 

مى شـود.

▪ ابـزار: ضمـن معرفـى ابـزار، چگونگـى تهیه و سـاخت و روایی 
و پایایـی ابـزار و نحـوۀ  اجـرا و نمره گـذارى آن به طـور مختصر اشـاره 

مى شود.

گـردآورى اطالعـات  ▪ شـیوۀ اجـرا: بـه توضیـح پیرامـون روش 
كنتـرل متغیرهـا پرداختـه مى شـود. و چگونگـى بررسـى یـا 

▪ مالحظـات اخالقـی: بـه اصلى تریـن مـوارد رعایـت مالحظـات 
گاهانـه اشـاره شـود. اخالقـى از جملـه رضایـت آ

یافته ها:  ●
در  به دســت آمــــده  نتـــایج  و  یافـــتــه هـــــا  بایـد  پژوهـــشگـــر   ▪
بـه همـراه جدول هـا، تصویرهـا، نمودارهـا و  را  بررسـى هاى خـود 
فرضیه هـاى  شــدن  رد  یـا  تأییـد  و  كـرده  ارائـه  الزم  آمـارى  نتایـج 

كنـد. نیـز مشـخص   را  پـژوهشــى خـود 

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

كـــــند.

بحث:  ●
آمـده  بـه  دسـت  نتایـج  پژوهشـگر  اسـت  الزم  بخـش  ایـن  در 
بایـد  پژوهشـگر  كنـد.  مقایسـه  دیگـران  پژوهش هـاى  نتایـج  بـا  را 
خـود  پژوهـش  نتایـج  مغایـرت  یـا  مشـابهت  احتمالـى  دالیـل 
اسـت  ضـرورى  دهـد.  توضیـح  دیگـر  پژوهش هـاى  نتایـج  بـا  را 
توضیـح  را  پژوهـش  انجـام  مراحـل  در  موجـود  محدودیت هـاى 

)Materials and Methods(
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كاربردهـاى احتمالـى نتایـج به دسـت آمـده را شـرح  دهـد.  داده، 
قسـمت  ایـن  در  بعـدى  پژوهشـگران  بـراى  پیشـنهاد  چنـد  ارایـه 

بیفزایـد. كار  غنـاى  بـه  مى توانـد 

● نتیجه گیـری:
در ایـن قسـمت الزم اسـت بـر اسـاس یافته هـا و بحـث انجـام 
كلـى پیرامـون سـؤال و هـدف پژوهـش بـه بیـان  شـده نتیجه گیـری 

مختصـر آورده شـود.

● تشـکر و قدردانی:
به نحـــوی  كه  ســـازمـــان هــایی  یا  و  افـــراد  از  بــخـش  ایــــن  در 
نمــوده اند،  هـمکاری  مـطالعـه  انجــام  در  فنى  یا  مــالى  طــریق  از 

شــود. قدردانى 

● تضـاد منافع:
مثـل  منافـع  احتمالـى  تعـارض  گونـه  هـر  بایـد  نویسـندگان 
یـا  موجـودی  آوردن  به دسـت  یـا  مقالـه،  قبـال  در  وجـه  دریافـت 
مقالـه  انتشـار  از طریـق  اسـت  ممکـن  كـه  سـازمان  یـک  در  سـهم 
بیـان  را به صـورت مشـخص  بـرود  از دسـت  یـا  و  بیایـد  به دسـت 

كــنند.

مقاله هـای مروری

در مقـاالت مـروری مـواد و روش هـا، و یافته هـای پژوهـش 
ضـروری نیسـت. 

پانویس ها

▪ الزم اسـت همـۀ نام هـای خـاص و اصالحـات تخصصـى، و 
سـرواژه ها بـرای نخسـتین بـار پانویس شـوند.

كلمـۀ پانویـس بایـد با حرف بزرگ انگلیسـى آغاز شـود. ▪ هـر 

    مـــنابع

كـه  منابعـى  بـه  بایـد  ارجاعـات  مقالـه،  اعتبـار  ایجـاد  جهـت 
گـزارش مى كننـد داده شـود؛ ارجاعـات بایـد  یافته هـای اصلـى را 
به ترتیب شـماره از اول متن شـروع شـده و شـماره ها بر روی خط 
در پرانتـز قـرار داده شـوند؛ در انتهـای متـن مقالـه، فهرسـت منابـع 
بـه همـان ترتیـب شـماره گذاری شـده آورده شـود. شـماره گذاری 
بـرای  مـى رود،  جلـو  ترتیـب  بـه  و  مى شـود  شـروع   »۱« عـدد  از 

بـه  ارجـاع  شـود.  گرفتـه  نظـر  در  بایـد  منبـع  یـک  فقـط  شـماره  هـر 
چکیده هـای مقـاالت خارجـى فقـط بـرای مقاالت منتشـر شـده در 
گذشـته مجـاز اسـت؛ در غیـر ایـن صـورت  سـال جـاری و یـا سـال 
ارجـاع  زمـان  در  شـود.  داده  ارجـاع  كامـل  مقالـۀ  بـه  بایـد   

ً
حتمـا

عبـارت  منابـع(  فهرسـت  )در  منبـع  انتهـای  در  بایـد  چکیـده  بـه 
قـرار داده شـود. ]Abstract[ داخـل قـالب 

بـه اطالعـات  اینترنـت امـکان دسترسـى  كـه از طریـق  منابعـى 
طرح هـای  یـا  و  پایان نامه هـا  )نظیـر  نیسـت  كتاب  شناختى شـان 
همـۀ  بایـد  بگیرنـد.  قـرار  ارجـاع  مـورد  نبایـد   )... و  نشـده  منتشـر 
شـود،  آورده  انگلیسـى  صـورت  بـه  منابـع،  فهرسـت  در  منابـع 
وارد  بـرای  شـوند؛  آورده  انگلیسـى  صـورت  بـه  نیـز  فارسـى  منابـع 
 از نسـخۀ 

ً
كـردن عنـوان و اسـامى انگلیسـى مقـاالت فارسـى حتمـا

چکیـدۀ انگلیسـى همـان منبـع اسـتفاده شـود؛ در صـورت وجـود 
در  تنهـا  اسـامى  و  عنـوان  ترجمـۀ  چکیـده ای،  چنیـن  نداشـتن 
كـه در ایـن صـورت بایـد  مـوارد بسـیار محـدود قابـل انجـام اسـت 

شـود. مطلـع  مجلـه  دفتـر 
ونکــوور  اســـتاندارد  قـــالب  مــــطابق  بایـد  مــــنابع؛  فـهـــرست 
 Zotero یـا  و   EndNote نرم افـزار  از  اسـتفاده  بـا   )Vancouver(

شـود. تنظیـم 

مجله:  ●
نام خانوادگـــى و حرف اول نام نویســـنده )گان( )از نــفر هفتم 
شـود(.  جایگــزین   et.al واژۀ  بـا  نویســـندگان  سـایر  نـام  بعـد  بـه 
كامـل مجلـه.  عنـوان مقالـه. عنـوان اختصـاری مجلـه و یـا عنـوان 
سـال انتشـار؛ دوره )شـماره(: صفحـات انتخابـی. زبـان مـــقاالت 

غیـر انگلیسـى در انتهـای مـــنبع داخـل قـالب نوشـته شـــود.

مــــثــــــال:

▪ فارسى:
Nobahar M, Vafaaei A. Elderly sleep disturbances and 

management. Geriatric. 2007; 2)4(: 263-268. 
]Persian]

▪ انگلیسـى:
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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كتاب:   ●
عـــنوان  )گان(.  نویســـنده  نـام  اول  حــرف  و  خانوادگـى  نـام 
انتشـار،  ســـال  ناشـــر؛  انتشـار:  مــــحل  ویــــرایش.  نوبـت  كــــتاب. 
زبـان  شـود[.  نوشـته   »:pp« عبـارت   [ابتـدا  انتخابـی  صفحـات 
شـود. وارد  قـالب  داخـل  منبـع  انتهـای  در  انگلیسـى  غیـر  كتـب 

مــــثــــــال:

▪ فارسى:
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]

▪ انگلیسـى:
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.

كتاب: ● فصلـی از 
نـام خانوادگـى و حـرف اول نـام نویسـنده )گان( فصل. عنوان 
نـام  اول  حـرف  و  خانوادگـى  نـام   :»In« عبـارت  آوردن  فصـل. 
كــــتاب. نوبت ویـــرایش. محل  كتاب. عـــنوان   نویســــــنده )گان( 
عبـارت  )ابتـدا  انتخابـی  صفحـات  انتشـار.  سـال  ناشـر؛  انتشـار: 
كتـاب غیـر انگلیسـى در انتهـای  منبـع  »pp:« نوشـته شـود(. زبـان 

داخـل قـالب وارد شـود.

مــــثــــــال: 

 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:
كه  مي شود  اشاره  ديگري  منبعهاي  به  مقالهاي  در  گاهي 
منبع  آن  به  دسترسي  ولي  است،  نياز فرد  مورد  مطالب  حاوي 
ثانويه براي فرد امكان پذير نيست. اگر چنين بود باید به منبع 
كاماًل مشخص باشد كه منبع ثانويه  ثانويه ارجاع داده نشده و 
بايد  زیر  منبع نويسي  شکل  از  عوض  در  است.  نبوده  اختيار  در 

استفاده شود. 

مــــثــــــال: 

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.

كتاب: ● ترجمـه 
عنـوان  )گان(.  نویسـنده  نـام  اول  حـرف  و  خانوادگـى  نـام 
كتـاب. نـام خانوادگـى و حـرف اول نـام مترجـم )مترجمان(. درج 
عبـارت »Persian  translator« نوبـت ویرایـش. محـل انتشـار: 
 »:pp« عبـارت  )ابتـدا  انتخابـی  صفحـات  انتشـار،  سـال  ناشـر؛ 

شـود( نوشـته 

مــــثــــــال:

 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.

 

پایان نامه:  ●
نـام خانوادگـى و حـرف اول نـام نویسـنده. عنـوان پایـان نامـه 
[مقطـع و رشـته تحصیلـى[. [محـل تحصیـل[: نـام دانشـکده، نـام 
عبـارت  )ابتـدا  انتخابـی  صفــحات  تحصـــیلى،  ســـال  دانــشــگاه؛ 
در  انگــــلیسى  غـــیر  پایان نامــــه های  زبـان  شــــود(.  وارد   »:pp«

انتهـای منبـع داخـل قـالب وارد شـود.

كـه از طریـق اینترنـت، حتـى  نکتـه: از ارجـاع بـه پایان نامه هایـی 
كتاب شناختى شـان در دسـترس نیسـت، پرهیـز شـود. اطالعـات 
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مــــثــــــال:

▪ فارسى:
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].

▪ انگلیسـى:
 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 

عنـوان  )گان(.  نویسـنده  نـام  اول  حـرف  و  خانوادگـى  نـام 
نـوع  ذكـر  سـپس  و  الکترونیکـى  نشـریۀ  عنـوان  مخفـف  مقالـه. 
 serial] الکترونیـک  مجلـه  مـورد  در   كـه  قـالب  داخـل  رسـانه 
نشـر  مـاه  و  سـال  مى باشـد.   ]online/serial on the Internet
شـروع   »cited« كلمـه  بـا  كـه  كامـل  به صـورت  دسترسـى  [تاریـخ 
عـــبارت  نشـــریه(:  )شـــماره  دوره  یـا  جـــلد  شـــماره  مى شـود[؛ 

دسترسـى. اینترنتـى  نشـانى   :»Available from«
مــــثــــــال:

 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 وب گاه 

نـام خانوادگـى و حـرف اول نـام نویسـنده )گان(. عنـوان مقاله 
)یـا صفحـه وب( [عبـارت انگلیسـى »Internet«[. سـال و مـاه و 
كلمـه  كـه بـا  كامـل  روز ایجـاد صفحـه  [تاریـخ دسترسـى به صـورت 
»cited« شـروع مى شـود[؛ عبـارت »Available from«: نشـانى 

دسترسـى بـه وب گاه

مــــثــــــال:

15 Free Tools for Web-based Collaboration ]Internet]. 
2010 Nov 10 ]cited 2010 Nov 10]; Available from: 
http://sixrevisions.com/tools/15-free-tools-
for-web-based-collaboration.

   سـیاهۀ پایانی

تمامـى  رعایـت  از  زیـر  سـیاهۀ  مطابـق  مقالـه،  ارسـال  از  پیـش 
شـوید: مطمئـن  شـده  ذكـر  مـوارد 

نویسـنده  نـام  مقالـه،  عنـوان  شـامل  بایـد  عنـوان  صفحـۀ   ▪
رتبـۀ  آنهـا،  تحصیلـى(  مقطـع  و  )رشـته  مـــدرک  و  نویســـندگان  یـا 
یـا  و  مربـوط  كشـور  و  شـهر  دانشـگاه،  دانشـکده،  علمـى،  هیئـت 
بـه  انگلیسـى(  ایشـان )بـه فارسـى و  مسـئولیت و سـازمان متبـوع 

باشـد. مسـئول  نویسـندۀ  رایانامـۀ  همـراه 
انگلیسـى  بـه فارسـى و  كلمـه  تـا ۲5۰  چکیـدۀ سـازمان یافته   ▪
گانـه ارسـال شـود. )مطابـق قالب اعالم شـده( در صفحـات جدا
در  آنچـه  بـا  منطبـق  كامـاًل  و   Vancouver روش  بـه  منابـع   ▪

باشـد. شـده  داده  توضیـح  راهنمـا  ایـن 
كامـل بـودن عنـوان و شـمارۀ جدول هـا و تکـراری نبـودن  ▪ از 
عکس هـا،  باشـید.  مطمئـن  متـن  بـه  نسـبت  آنهـا  اطالعـات 

باشـند. عنـوان  دارای  شـکل ها  سـایر  و  نمودارهـا 
كنید اعداد به فارسـى نوشـته شـده باشـند.  ▪ دقت 

▪ منابـع بودجـه و حمایـت پژوهـش یـا افـراد و سـازمان هایی 
كـه از نتایـج پژوهـش بهره منـد و متأثـر هسـتند یـا چنانچـه هرگونـه 
مؤسسـات  از  مجـوز  یـا  پژوهـش  در  اخـالق  كمیتـۀ  از  تأییدیـه 

شـود. بیـان  دارد،  وجـود  مرتبـط 
امضـای  بـه  منافـع  تعـارض  و  نویسـندگان،  تعهـد  نامه هـای   ▪

باشـند. و پیوسـت شـده  نویسـندگان رسـیده  همـۀ 
▪ شناسـۀ ORCID نویسـندگان نوشـته شود.

▪ فایل های مقاله به درسـتى پیوسـت شـده باشـند.
▪ فاصلـه و نیم فاصلـه، نشـانه های سـجاوندی، دسـتور خـط 
و مــــصوبات فرهــــنگستان زبـان و ادب فــارســـى رعـــایت شـــده 

باشــنــد.


