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  شرايط پذيرش مقاله
صـي نشـريه و   تخص ةهاي ارسالي بايد در زمين مقاله -1

ــي     ــار پژوهش ــل ك ــي و حاص ــه پژوهش داراي جنب
  .نويسنده يا نويسندگان باشد

هــاي  هــا و رســاله نامــه هــاي برگرفتــه از پايــان مقالــه - 2
دانشجويان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با 

  .شود استاد راهنما و مسئوليت وي منتشر مي ةييديأت
ــر -3 ــ  عــالوه ب ــه در دامن ــرفتن موضــوع مقال ــرار گ  ةق

تخصصي مجله، مقاله يا بخشـي از آن نبايـد در هـيچ    
خارج از كشور در حال بررسـي  اي در داخل يا  مجله

زمـان بـراي سـاير     يـا هـم   ،بوده يا منتشر شـده باشـد  
 مقـاالت ارائـه شـده بـه    . ها ارسال نشده باشـد نشريه

هـا،   هـا، سـمپوزيوم   كنگـره  صورت خالصه مقالـه در 
شـده   سمينارهاي داخلي و خارجي كه چاپ و منتشر

  .كامل ارائه شوند لةتواند در قالب مقا باشد، مي
هـاي   با اين حال مقاله(رسمي نشريه فارسي است  زبان - 4

  ).به زبان انگليسي نيز قابل بررسي خواهد بود
  .يستقابل پذيرش ن هاي ترجمه شده مقاله -5
6- يا قبول، ويرايش، تلخيص يـا اصـالح    نشريه در رد

شده آزاد اسـت و از بازگردانـدن    شهاي پذيرمقاله
  .هاي دريافتي معذور است مقاله

ت و سـقم مطالـب مقالـه بـه لحـاظ      ليت صحمسئو -7
علمي و حقـوقي و مسـئوليت آراء و نظـرات ارائـه     

مسـئول مكاتبـات اسـت و     ةنويسـند  ةعهد رب ،شده
  .به معني تأييد تمام مطالب آن نيست ،چاپ مقاله

ب در مروري از نويسـندگان مجـرّ   ـ هاي علمي مقاله -8
شـود كـه    ميدر صورتي پذيرفته  ،هاي تخصصيزمينه

  .دنبه منابع معتنابهي استناد شده و نوآوري داشته باش
پـس از   ،شده يا انصراف داده شده هاي رد اصل مقاله - 9

د شـد و مجلـه   نشش ماه از آرشيو مجله خارج خواه
  .نخواهد داشت هاگونه مسئوليتي در قبال آن هيچ

، دو A4در كاغـذ   دهاي ارسالي باي حروفچيني مقاله -10
 ريبي ميان دو ستون و ميـان سـطور  تق ةستونه، با فاصل

cm 1،  با قلمB Lotus  هاي التين  ، براي متن12نازك
 ةبـا فاصـل   11نـازك   Times New Romanبا قلـم  

هـاي عربـي بـا    براي متنو  ،cm 1 تقريبي ميان سطور

، cm 1 تقريبي ميان سـطور  ة، با فاصلB Badr 12قلم 
يـــا  Microsoft Word 2003-2007در محـــيط 

از چپ و راست  cm 2 ةو با فاصل ،هاي باالتر ويرايش
  .از باال و پايين كاغذ انجام شود cm 3 ةو فاصل

گـذاري در نوشـتار مـتن رعايـت      دستورهاي نقطه -11
، (.)گذاشتن فاصله قبل از نقطه  ،طور مثال  به. شوند
الزم نيست، ولي بعد از ) ؟(ال ؤو عالمت س) ،(كاما 
  .ها، درج يك فاصله الزامي استآن

و  ،جـدول ، شكل، متنـ اعم از صفحات مقاله   ةكلي -12
باشـد و  داشـته  صفحه  ةقطع يكسان و شمارـ  تصوير

 ،هـا و نمودارهـا   با جـدول  همراه ، حداكثر حجم مقاله
  .باشدن) كلمه 6000( صفحه  20از بيشتر 

 ةاي از نشريه حاوي مقال نسخه ،پس از چاپ مقاله -13
مسئول  ةبه تعداد نويسندگان، براي نويسندمورد نظر 

  .مكاتبات ارسال خواهد شد
سال مقالـه منحصـراً از طريـق    ار :ارسال مقاله ةنحو -14

ــه آدرس ةســامان ذيــل انجــام  الكترونيكــي مجلــه ب
هاي ارسـال شـده از طريـق نامـه يـا      به مقاله .شود مي

  :ترتيب اثر داده نخواهد شد ،پست الكترونيك نشريه
 http://pms.journals.pnu.ac.ir  

  :هاي زير باشد داراي بخش دهاي ارسالي باي مقاله - 15
 ذيل به هـر دو   اطالعات ،همراه هر مقاله: مقاله ةشناس

 :فارسي و انگليسي ارسال خواهد شد زبان
  عنوان كامل مقاله به فارسي و انگليسيـ 
ترتيب   نويسندگان به/ خانوادگي نويسنده نام و نام ـ

اشـتغال يـا    علمي و محـلّ  ةمرتبنيز ميزان سهم و 
ــنده تحصــيل ــندگان/ نويس ــي و ( نويس ــه فارس ب
  )انگليسي

مسئول مكاتبات به فارسي و  ةنشاني كامل نويسند ـ
تلفن ثابـت،   ةشمار، شامل نشاني پستي(انگليسي 

  )و نشاني الكترونيكي ،همراه، دورنگار
  .مخارج مالي ةتأمين كنند ةام مؤسسمشخص كردن ن ـ
 عنوان مقاله  ،عنوان كامل مقاله به فارسي: اول ةصفح

بايـد  ـ شـود    اول نوشـته مـي   ةدر وسط صفح كهـ 
 ؛موضوع تحقيق باشـد  كنندة و بيانخالصه و گويا 

درج اســـامي  از. كلمـــه تجـــاوز نكنـــد 20از  و
 .شود اول مقاله اجتناب ةدر صفح) گان( نگارنده

  مجالت علمي ـ پژوهشي دانشگاه پيام نوردر دستورالعمل تدوين مقاله 
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شامل شـرح مختصـر و جـامعي از    : فارسي ةچكيدـ 
هـا،   له، هـدف ئمحتواي مقاله با تأكيد بـر طـرح مسـ   

در يــك  ،چكيــده. گيــري اســت هــا و نتيجــه روش
در . كلمـه تنظـيم شـود    250پاراگراف و حداكثر در 

ريف نشده، كلمات اختصاري تع، نبايد از اين بخش
  .استفاده شود ارجاعجدول، شكل و 

هـاي   واژه) واژه 7تـا   3: (فارسـي كليدي واژگان ـ 
در  هاند كه بتوان از آنشوكليدي به نحوي تعيين 

  .دكراستفاده ) Index(فهرست موضوعي  ةتهي
كليـدي  و واژگـان   )Abstract( چكيـده انگليسـي  ـ 

عنوان، متن و واژگان كليدي  برگردان كامل: انگليسي
  .، بايد با مقاله همراه باشدفارسي ةچكيد

مشـتمل بـر طـرح    (داراي مقدمـه  مقالـه  الزم است ـ 
هاي انجام شده، روش تحقيق،  مسئله، مرور پژوهش

  .و نتيجه باشد) منطق حاكم بر ترتيب مباحث مقاله
هـاي خـارجي در   معـادل فارسـي مفـاهيم و نـام    ـ 

  .ذكر شود نوشت پي
 نحوه ارجاع 

داخـل پرانتـز بـه روش     ،ارجاع مأخذ در متن مقالهـ 
APA  ــود و در قســـمت مراجـــع  ،مشـــخص شـ

مشخصات كامل منبع به ترتيب حروف الفبـا آورده  
مـتن، در فهرسـت   فقط منابع استفاده شده در . شود
منابع بايد مستند و معتبر بوده و به . ارائه شوند منابع

با ، )گان(خانوادگي نويسنده ترتيب حروف الفباي نام
سانتيمتر براي خطوط دوم و بعد از آن  5/0تورفتگي 

)Hanging (با  ،ذكر منابع در متن مقاله. مرتب شوند
و سال انتشار منبـع صـورت   ) گان( ارجاع به نگارنده

وقتي از چند اثر مختلف يك نويسنده استفاده . گيرد
ل ترتيـب سـا    بـه نـابع  گذاري ايـن م  شود، شماره مي

نـام  . انجـام گيـرد  ) از قديم بـه جديـد  (ها انتشار آن
ها در اساس نام استاندارد آن ف مجالت بايد برمخفّ

كه از طريق آدرس اينترنتي زير قابل ـ  ISSNليست 
  :ددر فهرست منابع درج شو است ـدسترسي 

http://www.nlai.ir 

 نحوه ارجاع در داخل متن  
خـانوادگي  نام: (داردكه يك يا چند نويسنده منابعي ـ 

  )صفحه :سال نويسندگان،/ نويسنده
: ديگران نقل قول شـده اسـت   ةمنابعي كه از نوشتـ 
  )صفحه :، سال....نقل از (

 نام خانوادگي نويسنده يـا نـام فايـل   ( :منابع اينترنتيـ 
html ،دسترسي به روز، ماه، سال تاريخ يا تاريخ(  

  توجـه ( :مقالـه نحوه ارجاع در قسمت منابع در پايان :
در صورت مشخص نبودن نويسنده، تاريخ نشر يا ناشـر  

 ).جا استفاده شودتا و بيبي ،ناهاي بياز عبارت

سال . (نويسندگان/ نام خانوادگي، نام نويسنده: كتابـ 
نوبـت  . ناشـر : محـل نشـر  . كتـاب  عنـوان ). انتشار

 .ويرايش يا چاپ

o يـا  هـا  با عنوان سـازمان  ،كتابي كه به جاي مؤلف
سال . (يا نهاد نام سازمان: نهادها منتشر شده است

نوبـت  . مؤلـف : محل نشـر . عنوان كتاب). انتشار
 .ويرايش يا چاپ

o اي از يك مجموعه مقالـه  فصلي از يك كتاب يا مقاله
شده اما مؤسسـه يـا    افراد مختلف نوشته ةوسيل كه به

نام : اندافراد معيني آن را گردآوري و به چاپ رسانده
نـام  . عنوان مقاله). سال انتشار. (نويسندگان /نويسنده

ات صـفح  ةشـمار ، نام مجموعه مقـاالت . گردآورنده
 .ناشر: نشر محلّ. فصل كتاب يا مقاله درج

o سـال  . (عنوان كتاب: كتابي كه مؤلف خاصي ندارد
 .نوبت ويرايش يا چاپ. ناشر: محل نشر). انتشار

o نويسـنده نـام خـانوادگي، نـام    : كتاب ترجمه شده /
. عنوان كتاب به فارسـي ). سال ترجمه. (نويسندگان

 .ناشر: محل نشر. نام و نام خانوادگي مترجم
o نـام نامـه نگارنـدة پايـان   خـانوادگي نـام : نامهپايان ،. 

 .دانشگاه. نامه بودن منبعذكر پايان. عنوان). سال(
 .)سال(نويسندگان / يسندهخانوادگي، نام نونام: مقالهـ 

صاحب امتياز، سال، دوره يا . نشريه نام عنوان مقاله،
 .مقالهات درج صفح ةشماره، شمار

 ــه ــه  مقال ــده در روزنام ــاپ ش ــاي چ ــاه ــام : ه ن
عنـوان  ). مـاه  ،سال، روز(خانوادگي، نام نويسنده 
 .صفحه ةمقاله؛ نام روزنامه، شمار

 سال(خانوادگي، نام نويسنده  نام: ترجمه شده ةمقال(. 
انوادگي متـرجم بـا ذكـر    خـ نام و نـام (عنوان مقاله، 
ترجمـه شـده    ةاي كه مقالنام نشريه). عنوان مترجم
متيــاز، ســال، دوره يــا صــاحب ا. شــده در آن درج

   .هاصفحه ةشماره، شمار
 جهاني وب يا منابع  ةمنابع قابل دسترس از طريق شبك

 الكترونيكي

 خــانوادگي، نــام نــام: موعــه مقــاالتكتــاب و مج
ناشـر، تـاريخ   : نشـر  محـل . عنوان كتاب. نويسنده
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؛ تاريخ آخرين ويرايش در صـورت وجـود  . ارانتش
تــاريخ [، ]… ,On Line, DVD: نــوع رســانه[

 .]مشاهده
 فشـرده لـوح  ه مقاالت بر روي كتاب و مجموع :

-CD. [عنوان كتـاب . خانوادگي، نام نويسندهنام

ROM [رناشر، تاريخ انتشا: حل نشرم. 
 عنوان پايـان «. خانوادگي، نام نويسندهنام :نامهپايان 

تحصــيلي و رشــته، نــام دانشــكده،  ، مقطــع»نامــه
، ]… ,On Line: نوع رسـانه [ .دانشگاه، سال دفاع

 .]مشاهده تاريخ[
 خـانوادگي، نـام نويسـنده   نـام : مقـاالت  ةچكيد .

لـه،  نـام مج ]. چكيـده  ةذكـر واژ [. »عنوان مقاله«
ــاه، ســال در (صــفحه  ةشــمار: دوره، شــماره، م

، ]… ,On Line: نـوع رسـانه  [). وجودصورت 
 .]مشاهده تاريخ[
 خـانوادگي، نـام   نـام : كنفرانس يـا سـمينار   ةمقال

عنوان سمينار يا همايش . »عنوان مقاله«. نويسنده
تـاريخ  ). محل و تاريخ برگزاري روز، ماه، سال(

در (شـماره صـفحه   : ويـرايش  انتشار يا آخـرين 
، ]… ,On Line:نـوع رسـانه  [). دصورت وجـو 

 .]مشاهده تاريخ[
 هـا يـا   ريـق سـايت  قابل دسـترس از ط هاي مقاله

 .نويسـنده  خـانوادگي، نـام  نـام : صفحات خـانگي 
تـاريخ  . خانگي ةنام سايت يا صفح. »عنوان مقاله«

، ]… ,On Line[ روزآمد شـدن  انتشار يا آخرين
 .]مشاهده تاريخ[
 نام خانوادگي، نام: هاي مجالت الكترونيكيهمقال

له، دوره، شـماره،  نام مج. »مقاله عنوان« .نويسنده
، ]… ,On Line[ صــفحه ةشــمار: مــاه، ســال

 .]مشاهده تاريخ[
 لـوح  كترونيكـي بـر روي   هـاي مجـالت ال  مقاله

. »عنوان مقاله«. خانوادگي، نام نويسندهنام: فشرده
: ماه، سالوره، شماره، د] CD-ROM[ نام مجله،

 .)صورت وجود در(صفحه  ةشمار
  ــ ــات متعلّ ــي  اطالع ــه شخص ــاصق ب ــام : خ ن

ذكـر واژه  [. اصلي ةخانوادگي، نام صاحب صفح
ـ . [ ... Homepage]ياصـل  صـفحه  : وع رسـانه ن

On Line, …[، ]تاريخ مشاهده[. 
 طالعات متعلّا     ق بـه سـازمان يـا نهـادي خـاص :

 اصـــلي ةصـــفح ةذكـــر واژ[. عنـــوان ســـايت

Homepage ...[. ــاريخ ا ــرين  ت ــا آخ ــار ي نتش
 On:نـوع رسـانه  [ ).در صورت وجود(ويرايش 

Line …[ ،]مشاهده تاريخ[. 
 نام «. خانوادگي، نام صاحب فايلنام: فايل صوتي

 On. [»فايل ذكر فرمت«. [Sound File]» فايل

Line, … .[]تاريخ مشاهده[. 
 خانوادگي، نام صـاحب فايـل  نام: يريفايل تصو .

. »فايـل  ذكر فرمـت «. [Image File]» نام فايل«
]On Line, … .[]تاريخ مشاهده[. 
 نام فايل«: فايل ويدئويي «[Video File]. »  ذكـر

ــل  ــت فاي ــاني «.  [… ,On Line].»فرم نش
 .]تاريخ مشاهده[ .»دسترسي

 نامـه  ةخانوادگي، نام فرستندنام: پست الكترونيك. 
به  تاريخ ارسال نامه). فرستندهي لكترونيكنشاني ا(

 خـانوادگي نام و نام .»موضوع نامه«. روز، ماه، سال
 ).نشاني الكترونيكي گيرنده( نامه ةگيرند

مقاالتي كه بر اساس مندرجات اين راهنما تهيه نشده  - 16
 .و مطابقت نداشته باشند، بررسي نخواهند شد

مسئوليت هر مقاله از نظر علمـي، ترتيـب اسـامي و     -17
. مسـئول آن خواهـد بـود    ةنويسـند  ةبه عهد ،پيگيري
ارســال مقالــه را از  ةمســئول بايــد تعهدنامــ ةنويســند

ســايت دانلــود و پــس از اخــذ امضــاي تمــامي      
  .به دبيرخانه مجله ارسال نمايد ،نويسندگان

به همان صورتي  ،تعداد و رديف نويسندگان مقاله -18
اوليــه و زمـان ارائـه بــه دفتـر مجلــه     ةه در نسـخ كـ 

مشخص شده، مورد قبول است و تقاضاي حذف يا 
فقـط قبـل از    ،ترتيـب اسـامي نويسـندگان   تغيير در 

كتبـــي تمـــامي داوري نهـــايي و بـــا درخواســـت 
  .قابل بررسي است دليلنويسندگان و اعالم 

مقاالت توسط هيأت تحريريه و با همكاري هيأت  -19
طبـق  داوران ارزيابي شـده و در صـورت تصـويب،    

. ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهنـد گرفـت  
ــا قبــول،  در رد ،داوران مجلــههيــأت تحريريــه و  ي

اصــالح مقــاالت و بررســي هــر گونــه درخواســت 
  .باشند ، داراي اختيار كامل مي)گان(نويسنده

پس از اتمام مراحـل داوري   ،گواهي پذيرش مقاله -20
 ،و ويراســتاري و تصــويب نهــايي هيــأت تحريريــه

 ةو به اطالع نويسـند شده بير مجله صادر توسط سرد
  .مسئول خواهد رسيد


