
 خدانام به
  راهنمای نگارش مقاله

ههای مقالهه ،های عصبی تحولیاختلال حیطهدر  جدید نظری و تجربیهای انتشار یافته هدف با های عصبی تحولیاختلالفصلنامه 

 پذیرد:بر اساس شرایط زیر میرا علمی 

شهام   پهذیر  قابه مقالهات . شهودتنظیم  (یا بالاتر 7002)ویرایش  Word Document افزاریدر محیط نرمو مطابق راهنما  مقالات
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 های مقالهدستورالعمل و راهنمای جامع تدوین هر یک از بخش
های مختلف گذاری بخشو شماره. ترسیم جدول زیر و ... مجزا شود 3، 7، 1های با شماره نبایدهای مختلف آ  و بخش در قالب جدول نوشته شود بایدن مقاله

 ام شده استو تسهی  روند تدوین مقاله انج فقط جهت متمایزسازیمقاله، 

 عنوان مقاله به زبان انگلیسی. 1

با فونهت و انهدازه  مفید و جامع   ،مختصر بر اساس رعایت نکات گرامری و توجه به زیرساخت زبا  انگلیسی عنوا  انگلیسی مقاله دقیقاً

 قلم زیر نوشته شود:

 .هیز گرددپرگا  اختصاری در عنوا  ژکار برد  واه نباشد و از بهژوا 15المقدور بیش از حتیعنوا   :مهم نکته

Times New Roman (font size: 13, Bold)  
 نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان انگلیسی. 2

نیز به صهورت زیرنهوید در پهایین صهفحه چکیهده انگلیسهی  در زیر عنوا  انگلیسی، نام نویسندگا  درج شود و وابستگی سازمانی آنها

، و وابسهتگی سهازمانی شهماره تلفهن ،ایمی مشخص شود.  (Corresponding author)نوشته شود. نویسنده مسئول نیز با درج اصطلاح 

ههای مربهوب بهه نهام، نهام هتوجه داشته باشید که نخستین حرف تمامی واژده مسئول نیز در زیرنوید چکیده انگلیسی نوشته شود. نسنوی

 خانوادگی، و وابستگی سازمانی نویسندگا ، باید بزرگ تایپ شود )غیر از حروف(.
Times New Roman (font size: 10, Bold)   اسامی نویسندگان به انگلیسی 

 به شرح زیر نوشته شود: 9اندازه قلم با وابستگی سازمانی 

 دولتیدر وابستگی سازمانی دانشگاه های 

 و فقط مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، دانشگاه، شهر، کشور.  نباید نام دپارتمان بیاید نیستیداگر عضو هیئت علمی  .لفا

 دانشگاه، ....، شهر..، کشور ...  دانشکده، انشجوی کارشناسی ارشد روا  شناسی..، د :برای دانشجو

 شناسی ارشد رشته ....، دانشکده .... ، دانشگاه ..... ، شهر .... ، کشور ....کار  غیرهیئت علمی: لیالتحصفارغبرای 

 دانشگاه، شهر، کشور.دانشکده، ، موزشیآروه گبه ترتیب مرتبه علمی،  اگر عضو هیئت علمی هستید:. ب

 رشت، ایرا  دانشگاه گیلا ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، شناسی، دانشیار گروه روا برای عضو هیئت علمی: 

 آزاددر وابستگی سازمانی دانشگاه 

 اگر عضو هیئت علمی هستید به ترتیب مرتبه علمی ...، دپارتمان ...، واحد...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر...، کشور... .الف

 به صورت زیر:

 کشور ...  دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، دانشیار گروه ....، واحد ...،

 علمی نیستید: اگر عضو هیئت. ب

 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ....، واحد ...، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ... الف( مثال برای دانشجو بودن: 

 ، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ...، کشور ......، واحد ...ب( مثال برای فارغ التحصیل غیر هیئت علمی: دکترای رشته 

از سایت هما  دانشگاه سرچ کهرده و کیهی ابستگی سازمانی به انگلیسی، به هیچ وجه عنوا  دپارتما ، دانشکده، دانشگاه و حتی شهر را از خودتا  به انگلیسی ننویسید بلکه دقیقاً در نوشتن و :1مهم نکته 

 کنید.

 مانند:؛ شته شوداگر نام شهر در نام دانشگاه وجود دارد دوباره نباید قب  از نام کشور، نام شهر نو :2نکته مهم 

 )یعنی شهر تهرا  در نام دانشگاه است دیگر لازم نیست قب  از کلمه ایرا ، شهر تهرا  را بنویسید( دانشگاه تهرا ، ایرا  ...

 چکیده کوتاه یا مختصر به زبان انگلیسی. 3

ههای مختلهف آ  ده مختصر فارسهی باشهد و بخهشلحاظ مفهوم، منطبق با چکی ازواژه باشد. همچنین باید  750تا  700چکیده انگلیسی نیز بین 

ها در یک پهارگراف هر یک از این بخش است. Keywords و، Background & Purpose ، Method ،Results ،Conclusionشام  

 مجزا نوشته شود.

 های مختلف چکیده انگلیسی به صورت زیر نوشته شود:اندازه قلم و فونت بخش
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Abstract (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Background and Purpose: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Methods: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Results: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Conclusion: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 

Keywords: (Times New Roman, Font size: 10, Bold) 
 

 های مهم در پذیر  یا عدم پذیر  مقاله، مهارت نویسنده در نوشتن چکیده مقاله به زبا  انگلیسی است.یکی از ملاک :1 تبصره

 

واژه و  750تها  700بین  (Review) یمرور( و Case Reportچکیده مختصر به زبا  انگلیسی برای مقالات گزار  مورد ) :2تبصره 

 شام  موارد زیر است:

 (:Case Reportکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقالات گزارش مورد )های چبخش
 دهد.: دلی  انتخاب مورد و هدف از مطالعه آ  را توضیح می(Background or Literatureزمینه یا سابقه )

 شده از درما  است.کسب های آزمایشگاهی مهم، رو  درما  و نتیجههای بالینی، نابهنجاریای از یافته: شام  خلاصه(Caseمورد )

 فرد بود  مورد است.ها و کشفیات اصلی و عل  منحصربهای از یافته: شام  خلاصه(Conclusionگیری )نتیجه

 (Keywordsها )کلیدواژه

 :(Reviewمروری )های چکیده مختصر به زبان انگلیسی برای مقالات بخش
 ت است.که شام  هدف و منظور از مرور مقالا: (Purposeهدف )

 شام  بیا  منابع تحقیق است. :(Source of dataها )منابع داده

 شده و معیارهای انتخاب است.که شام  تعداد مطالعات انجام: (Methodروش مطالعه )

 ها است.قالهآمده از مرور مدستها و نتایج بهبندی اطلاعات و ارتباب میا  جملات و یکیارچگی یافتهکه شام  جمع :(Resultsها )یافته

 شده در مقاله موردنظر است.گیری نهایی و کاربردهای بالینی از مطالب ارائهشام  نتیجه :(Conclusion)گیری نتیجه

 (Keywordsها )کلیدواژه

فقهط بهه زبها  فارسهی بنویسهند توانند ک  مقاله را به طور کام  از ابتدا تها انتهها نویسندگا  می )لازم به ذکر است که . چکیده جامع به زبان انگلیسی4

ختصر و جامع بهرای آنهها )یعنی عنوا  مقاله، چکیده مختصر فارسی، چکیده جامع فارسی، متن کام  مقاله( و با پرداخت هزینه از دفتر نشریه تقاضا کنند تا چکیده م

 به زبا  انگلیسی نوشته شود(

، Introductionهای بخششام   باید . این چکیدهتر چکیده کوتاه انگلیسی استتر و مفص گسترده انگلیسی در واقع شرح کام جامع یا چکیده 

Method ،Results ،Conclusion ،Ethical Considerations ( ملاحظات اخلاقی شام Compliance with ethical guidelines ،Funding ،Authors’ 

contribution ،Conflict of interest و ،Acknowledgementsشد.( با 

 نحوه تدوین چکیده جامع انگلیسی

Introduction ( 322تا  252بین )واژه 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13 قلم، اندازۀ Times New Romanبا فونت Introduction  کلمه

ضرورت، تصریح مسئله پهژوهش، و در نهایهت ههدف ، مبانی نظری و پژوهشی، اهمیت و موضوع دامنه مانند موارد مهمی بخش این در

 رو  است.بخش مقاله به اختصار نوشته شود. این بخش در واقع تلخیص بخش نخست مقاله کام  شما تا قب  از 

Method  واژه( 322تا  252)بین 
 باشد. 17اندازه قلم  باتوضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Method  کلمه

-در این بخش که در واقع تلخیص بخش رو  در متن کام  مقاله شما است و شام  نوع مطالعه، تعریف جامعهه، نمونهه و رو  نمونهه
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ای قبه  از رو  اجهرا توضهیح داده ای است، برنامهه مداخلههگیری، ابزارها، رو  اجرا و رو  تحلی  است )اگر مطالعه از نوع مداخله

 شود(.

Results ( 422تا  352بین )واژه 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Results  کلمه

-ههای توصیفی و استنباطی به صورت خلاصه گزار  شود. این بخش نیز در واقع تلخیص بخش یافتهای اصلی پژوهش شام  یافتهیافته

های مورد نظر گزار  شود و فقط در یهک جملهه تصهریح شهود کهه های آزمو فرضلازم نیست پیشهای متن کام  مقاله شما است. 

 گذاری و ارائه شوند.ها و یا نمودارهای ضروری، شمارهها رعایت شده است. جدولمفروضه

Conclusion ( 522تا  222بین )واژه 
 باشد. 17با اندازه قلم توضیحات این بخش و بولد باشد؛ ولی متن  13، اندازۀ قلم Times New Romanبا فونت Conclusion  کلمه

( کهاربرد 3های کهار، )( استثنا، مشکلات یا محدودیت7های حاص  از نتایج، )( اصول و تعمیم1گیری باید شام  موارد زیر باشد: )نتیجه

 ها.ها و پیشنهادگیری( نتیجه4نظری و عملی، )
)شهماره منهابع چکیهده جهامع  گذاری شده و در پایا  مقاله با فرمت مورد نظر نشریه ارائه شودمنابع مربوب به چکیده جامع انگلیسی در داخ  متن، شماره :1 هتبصر

 .  هما  شماره منابع متن اصلی مقاله فارسی هستند(

 سنده در نوشتن چکیده جامع مقاله به زبا  انگلیسی است.های مهم در پذیر  یا عدم پذیر  مقاله، مهارت نوییکی از ملاک :2تبصره 

 . بخش ملاحظات اخلاقی به زبان انگلیسی5
شهود نوشته شود )تأکید میزیر های زیرعنوا شام  و  Ethical Considerationsبا یک عنوا  کلی به ترتیب در پایا  چکیده جامع به زبا  انگلیسی این بخش 

 زیر باید به زبا  انگلیسی نوشته شود(:های توضیحات هر یک از بخش

Ethical Considerations  (11)اندازه قلم 
Compliance with ethical guidelines  (10)اندازه قلم 

و تاریخ تصویب پروپوزال و یا تهاریخ دفهاع ذکهر شهود. اگهر  نامهنامه است کد پایا کد اخلاق، شماره و تاریخ صدور مجوزهای لازم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایا 

حرمانه مانهد  اطلاعهات و رعایهت اصه  رازداری در ایهن مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوهشی ذکر شود. همچنین رضایت افراد نمونه و اصولی مانند م

 قسمت تصریح شود.

Funding (10ه قلم )انداز 

 توانید بنویسید که این مطالعه بدو  حمایت مالی هیچ مؤسسه ومی نداشتیدای بودجه لازم برای اجرای پژوهش دریافت کردید. اگر حامی مالی در این بخش توضیح دهید که از چه سازما  یا مؤسسه

 سازمانی انجام شده است.

 Authors’ contribution  (10)اندازه قلم 

توانید نام مجری و همکارا  را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا در مقاله چه بوده است. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی بوده است می نویسندگا ت باید توضیح دهید که نقش هر یک از در این قسم

 توانید به عنوا  نقش هر نویسنده در این قمست توضیح دهید.ظایر آ  را میگر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نمقاله، ویراستار علمی، تحلی  نویسندهکننده مطالعه، 

 Conflict of interest  (10)اندازه قلم 

 که آیا در ارائه نتایج پژوهش، تضاد منافع وجود داشته است یا نه. بنویسیددر این قسمت در یک جمله 

 Acknowledgements  (10)اندازه قلم 
ر و قدردانی مونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای لازم، استادا  راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در انجام مطالعه به شما کمک کرده است، تشکدر این قسمت از افراد ن

 کنید و دقیق دلای  تشکر و قدردانی را بنویسید.

 . عنوان مقاله به زبان فارسی6

عنهوا   ها باشد. هر واژه در عنوا  باید دارای بار معنایی یا مفهومی باشهد.ترین واژهمهم نوشته یا مقاله باید کوتاه و حاویعنوا  دست -

 تایپ شود. و بولد چین،، فونت ب زر، و به صورت وسط13مقاله به زبا  فارسی با اندازه قلم 

 . نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها به زبان فارسی7

، بهه زبها  فارسهی 7نویسندگا  و وابستگی سازمانی آنها دقیقاً مطهابق بها توضهیحات بخهش  خانوادگی نامو  زیر عنوا  فارسی مقاله، نام
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با علامت * متمایز شود و در زیرنوید صفحه چکیده فارسی مشخص شود. ایمی ، شماره تلفن، و وابستگی  شود. نویسنده مسئولآورده 

و فونهت ب زر  10اسامی نویسندگا  به فارسی با اندازه قلم فارسی نوشته شود.  سازمانی نویسنده مسئول نیز در زیرنوید صفحه چکیده

 و به صورت بولد یا ضخیم نوشته شود.

 . چکیده کوتاه یا مختصر به زبان فارسی مطابق با چکیده کوتاه انگلیسی8

ههای مقدمهه و ههدف، )یعنهی شهام  بخهش ها نوشته شهوداین چکیده در واقع هما  چکیده کوتاه انگلیسی و دقیقاً مطابق با هما  بخش

ههای مختلهف انهدازه قلهم و فونهت بخهشها است(. هر بخش در یک پارگراف مجزا ارائه شود. گیری، و کلیدواژهها، نتیجهرو ، یافته

 چکیده کوتاه فارسی به صورت زیر نوشته شود:

 به صورت بولد یا زخیم 11فونت ب زر و اندازه قلم  کلمه چکیده:

و فونت ب زر ولی بهدو   10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم  دمه و هدف:کلمه مق

 بولد، نوشته شود.

و فونهت ب زر ولهی بهدو  بولهد،  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخهش بها انهدازه قلهم  10فونت ب زر و اندازه قلم  روش:کلمه 

 شته شود.نو

و فونهت ب زر ولهی بهدو  بولهد،  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با انهدازه قلهم  10فونت ب زر و اندازه قلم  ها:کلمه یافته

 نوشته شود.

زر ولی بدو  بولهد، و فونت ب  10به صورت بولد؛ و توضیحات مربوب به این بخش با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم گیری: کلمه نتیجه

 نوشته شود.

و فونت ب زر ولهی بهدو  بولهد،  10به صورت بولد؛ ولی هر یک از واژگا  کلیدی با اندازه قلم  10فونت ب زر و اندازه قلم  ها:کلمه کلیدواژه

 نوشته شود.

-تعهداد واژهبا ای باشد که ونهباید به گ فارسی چکیده جامعهای یک از بخشهای هر تعداد واژه)چکیده جامع به زبان فارسی . 9

ای بنویسید که چکیده جامع انگلیسی از نظر تعداد واژگا  با فرمت ذکهر های چکیده جامع به زبا  انگلیسی جور در بیاید. یعنی به گونه

 همسو باشد(. 4شده در بند 

 های چکیده جامع انگلیسی تدوین شود.دقیقاً مطابق با بخشاین بخش  -

تن و در مه شهودمهیری است که چکیده جامع به زبا  فارسی فقط جهت مطابقت داد  با چکیده جهامع انگلیسهی نوشهته لازم به یادآو -

 شود.چاپ نمینهایی مقاله، 

 های زیر(:)شامل بخش متن کامل مقاله به زبان فارسی. 12

 و فونت ب زر( 17، ولی توضیحات بخش مقدمه با اندازه قلم 13)اندازه قلم عنوا  کلی مقدمه  مقدمه
ههای مشهابه، ضهرورت پهژوهش و شده در سهایر پهژوهشدر این قسمت به بیا  هدف، بیا  مسئله، تعریف اصطلاحات تخصصی یا اختصارات علمی، اطلاعات ارائه 

ه چگونهه نتهایج ایهن پهژوهش گویهد، و بیها  ایهن موضهوع کهها پاسهخ میهای قبلی، سؤالات بدو  پاسخی که این پژوهش به آ نوآوری پژوهش نسبت به پژوهش

 صفحه باشد(. 7شود )حجم مقدمه مقاله با توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر مجله نباید بیش از تواند به رفع ابهامات کمک کند پرداخته میمی

هها سهتق  توضهیح داده شهود. بایهد بهین پهارگرافدر شروع مقدمه همیشه از گروه مورد مطالعه شروع کنید، سید متغیرهای وابسته، و در نهایت متغیرههای م نکته:

ههای پاسهخ ای باشد کهه در طهی آ  خلها پهژهش و سهوالهای زنجیر به هم مرتبط باشند. پیشینه پژوهش باید به گونهانسجام محتوایی وجود داشته باشد و مانند حلقه

 نشده برای خواننده مشخص شود. داده
های انگلیسی استفاده نکنید و همچنین اسامی خاصهی کهه در قسهمت منهابع هسهتند وجه از واژهمقاله رعایت شود و در داخ  متن مقاله به هیچهای ترکیبی فاصله در تمامی واژهنیم -
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 زیرنوید نشوند. 

تمهامی ربهوب بهه م توضهیحاتبهه ذکهر اسهت کهه تایهپ شهود. لهازم  11بها انهدازه قلهم بخش رو  های زیرعنوا ولی  13با اندازه قلم  روش)عنوا  کلی  روش

 تایپ شوند( 17های بخش رو  با اندازه قلم زیرعنوا 
گیهری و منطهق شام  اطلاعات کلی در مورد شیوه انجام پژوهش است. این قسمت شام  اطلاعاتی در مورد طرح پژوهش، جامعه آماری، نمونه، رو  نمونهه بخش 

ای بتوانهد بها آ ، آوری اطلاعات )بهه نحهوی بایهد نوشهته شهود کهه ههر خواننهدهگیری، نحوه جمعاندازههای ورود و خروج به مطالعه، ابزار تعداد افراد نمونه، ملاک

نامهه آگاهانهه تجربه نویسنده مقاله را تکرار کند(، رعایت موازین اخلاق در پژوهش، موقعیت پژوهش و رو  بررسی است. مقالات اثربخشهی بایهد شهام  رضهایت

 صفحه نباشد(. 1ش رو  به طور کلی بیش از افراد موردپژوهش باشد )حجم بخ
 شام  موارد زیر است: 17بولد ولی توضیحات این زیرعنوا  با اندازه قلم  11اندازه قلم این زیرعنوا  : کنندگانطرح پژوهش و شرکت الف(

 ختی افراد نمونه(شناهای جمعیتگیری، شرایط ورود و خروج افراد نمونه، ویژگینوع مطالعه، جامعه، نمونه، رو  نمونه
 شام  موارد زیر است: 17بولد ولی توضیحات این زیرعنوا  با اندازه قلم  11اندازه قلم این زیرعنوا  : ابزار ب(

د و نزیرنوید شهو حتماً هاایتالیک باشد؛ نام پرسشنامه 17ها گذاری شوند؛ اندازه قلم نام هر یک از پرسشنامههای استفاده شده، شمارهنامهنام پرسش

مثلها اگهر از یهک ؛ باید نسخه منتشرشده را سرچ کرده و عیناً کیی کنیهد حتماً و نکته مهم این است که نام ابزار را از خودتا  به انگلیسی تبدی  نکنید

مقیهاس را بایهد از  لفها  ایهنو ههم نهام مؤ استفاده کردید هم نام این مقیهاس ،شناختی که یک ابزار خارجی استپرسشنامه به نام آزمو  سرمایه روا 

 نه این که از خودتا  نام این مقیاس را به انگلیسی تبدی  کنید.اینترنت سرچ کنید و دقیقاً عنوا  انگلیسی اصلی این مقیاس را بنویسید 

-و خهردههها گویهه تعهداد این ابزار مطالعه، گزار  ، علت استفاده ازابزار، سال ساخت و هدف ابزار دآورندهیکوتاه از پد یا خچهیتار ارائهدر معرفی هر پرسشنامه،  نکته مهم:

ههای مختلهف محتهوایی، سهازه، نسخه اصهلی بهه شهک  (validity) ییروا؛ نمره بالا به چه معناست؟ کسب؛ افتیدامنه نمرات قاب  در گزار ی؛ گذارنمره وهیش گزار ؛ هااسیمق

 و یهیروا؛ و ... (stability) یا پایایی (، بازآزماییconsistencyی مختلف همسانی با استفاده از آلفای کرونباخ )های به شک نسخه اصل( reliability)اعتبار  وو واگرا؛  ،همگرا

 ، الزامی است.در مورد هر پرسشنامه ییو انتها یمتنرفرند درو  ارائه و بالاخره ؛های مختلف مطرح شدهبه رو  (یرانیشده )نسخه ا یسازینسخه بوم اعتبار

. همچنهین نوشهته شهودو بولهد  11زیرعنوا  با اندازه قلم این  ،ای استدر صورتی که طرح پژوهش از نوع مداخله: ایبرنامه مداخلهمعرفی  ج(

 .تایپ شود 17توضیحات مربوب به این زیرعنوا  باید با اندازه قلم 

ای برنامه در یهک جهدول بهه صهورت منسهجم و مختصهر در این بخش مبانی نظری و مدل مفهومی برنامه به صورت مستند توضیح داده شود و محتو

 در نتیجه: برای هر جلسه ارائه شود.
ای است این بخش نوشته شود. در این بخش مبانی نظری و مدل مفهومی برنامه بهه صهورت مسهتند و بها ذکهر منبهع توضهیح داده شهود و صورتی که طرح پژوهش از نوع مداخله در 

 ورت منسجم و مختصر برای هر جلسه ارائه شود.(محتوای برنامه در یک جدول به ص

هر جلسهه چهه اههداف هرجلسهه؟ای چگونه و مبتنی بر چه مبانی نظری و توسط چه کسی تهیه شده است؟ چند جلسه؟ ا  کنید که برنامه های مداخلهبنابراین حتما بی

فعالیهت یهادگیری ههر جلسهه؟ چگهونگی فهرد آمهوز  دهنهده؟ جلسهه؟ مدت زما ؟ هر هفته چند جلسه؟ اهداف هر جلسه؟ محتوای هر جلسه؟ رو  تدرید ههر 

 .به جز چند مورد اول بقیه به صورت جدول ارایه شود آموز ، زما  و مکا  آموز  و ....(

 شام  موارد زیر است: 17بولد ولی توضیحات این زیرعنوا  با اندازه قلم  11اندازه قلم این زیرعنوا   روش اجرا: د(

شود. در صورتی که نهوع مطالعهه، آزمایشهی یها ها و ... شرح داده مید اخذ مجوزهای لازم و انتخاب افراد نمونه و اجرای پرسشنامهدر این بخش رون

کننده، مکا  و زما  مداخله، گروهبندی افراد نمونه و ... کام  توضیح داده شود. سید ملاحظات اخلاقی در بخش اجهرا ای است فرد مداخلهمداخله

 ها شرح داده شود.ایت در یک جمله رو  تحلی  دادهو در نه

هها، ه باشید انهدازه قلهم عنهوا  جهدولتشاید توجه داب . البتهشود پیتا 17ولی توضیحات آ  با اندازه قلم  13)این عنوا  کلی با اندازه قلم  هایافته

 شود( پیتا 9، و محتوای داخ  آنها هاشک 
های آمهاری اسهت کهه در شده و نتایج مربوب به تحلی  آزمو آوریهای جمعآمده از دادهدستبه هایخلاصه یافتهها شام  بخش یافته

شود. عنوا  جدول باید در وسط صفحه و بالای آ  نوشته شود و عنوا  نمودار، زیهر آ  نوشهته شهود، قالب جدول و نمودار گزار  می

های غیرضروری خودداری شود )حداکثر تعداد جهدول در ههر   جدولصورت فارسی نوشته شود. از گزارتمامی اعداد این بخش، به
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تها  3تا باشد و حداکثر تعداد نمودار مورد قبول برای هر مقالهه چهه پژوهشهی و چهه غیرپژوهشهی  6مقاله از هر نوعی باشد نباید بیشتر از 

رد ولهی اصه  تلخهیص در ارائهه نتهایج مههم های پژوهش بستگی دااست(. در ضمن تعداد صفحات این بخش به تعداد متغیرها و فرضیه

 صفحه باشد. 14وجه نباید بیش از هیچ است به طوری که تعداد صفحات ک  مقاله با توجه به فونت و اندازه قلم موردنظر مجله به

 .تایپ شوند و با فونت ب زر فارسیها، در جداول و نمودارها و توضیحات بخش یافته تمامی اعداد -

 ی در متن فارسی، جدول و نمودارها با )/( و در متن انگلیسی با ).( از هم جدا شوند.اعداد اعشار -
های آماری کهه ترین آزمو دقیقاً باید بر اساس الگوی گزار  برخی از مهم های پژوهشنحوه گزار  یافته ها واین که نحوه انجام تحلی  دادهنکته بسیار مهم  -

ههای آمهاری از آزمهو  تهی ترین آزمهو شده باشد. در راهنمای نویسندگا  و همچنین در کانال تلگرام نشریه نحوه گزار  مهمدر بخش راهنمای نویسندگا  ارائه 

-ههیچهای مقاله دقیقاً منطبق بر این الگوها نباشد مقالهه بههگرفته تا تحلی  کوواریاند و اندازه گیری مکرر و معادلات ساختاری و ... ارائه شده است. اگر بخش یافته

 وجه پذیر  نخواهد شد.

 گیریبحث و نتیحه
های مشابه قبلی مهورد مقایسهه پژوهش هایها با یافتهشود، همسویی و ناهسویی یافتهها پرداخته شده و به تفسیر و شرح آ ها اشارهای از یافتهدر این بخش به خلاصه 

و کهاربردی پذیری نتایج و در مجموع ارائه آنچه از این پهژوهش بهه دانهش نظهری گیری کلی و عملی و قابلیت تعمیمو بررسی قرار گرفته و تبیین شود، سید نتیجه

 های پژوهش و ارائه پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی برای مطالعات بعدی پرداخته شود.محدودیت شده و در راستای آ  به بیا شده است، نوشتهموجود اضافه 

ا  کنید، تحقیقهات همسهو و ناهمسهو را ارائهه گیری؛ ابتدا هدف مطالعه را ذکر کنید، سید نتایج هر فرضیه را به طور مجزا بیبه طور خلاصه در قسمت بحث و نتیجه 

کهه در  مبهانی نظهری و پژوهشهی تحقیقات گذشته همسو و یا ناهمسو بودند را توضیح دهید، تبیین و تفسیر نتایج به دسهت آمهده را بهر اسهاس چه نظر کنید، اینکه از

قبلهی و  مطالعهاتفرسهایی نویسهنده بایهد بهر اسهاس نتهایج و قلهم فقط از خودتا  بنویسید بخش اول مقاله یعنی مقدمه نوشتید، ارائه کنید )یعنی نباید تبیین و تفسیر را

 نظریات مطرح شده در حوزه مورد مطالعه باشد؛ 

ایج فرضهیه بعهدی را بهه که ...(. سید نت  ، این گونه تبیین کرد... و یا بر اساس نتایج مطالعات ... و ...توا  بر اساس نظریه نتیجه به دست آمده را می مانند این جمله:

ها بیردازید چو  ممکن اسهت نتهایج مقیاسهمین شک  توضیح و تفسیر کنید و الی آخر. باید توجه داشته باشید در تفسسیر و تبیین باید هم به نمره ک  و هم به خرده

 .متفاوتی درباره هر یک از ابعاد یک سازه به دست آمده باشد

هایی که قبلها در بخهش پیشهینه مقالهه ارائهه توانید از منابع و پژوهشها، فقط میی و مقایسه نتایج پژوهش خود با سایر پژوهشدر قسمت بحث و نتیجه گیر: 1نکته 

 .مقاله خودتا  ارائه نکردیدنخست هایی مقایسه کنید که اصلا در بخش پیشینه یعنی بخش نتایج پژوهش خود را با پژوهش توانیدیعنی نمیکردید استفاده کنید 

-در واقع محهدودیت ؛پژوهش شما صدمه زده است اشاره کنید دهی نتایجدقت نتایج به دست امده و مووضع تعمیمها به عواملی که به در بخش محدودیت :2نکته 

ت آمده، پیشنهادهای کهاربردی را های به دسها، پیشنهادهای پژوهشی ارائه کنید و همچنین بر اساس یافتهشناختی را بیا  کنید. بر اساس همین محدودیترو  های

اندرکارا  ذیربط پرهیز کنید و دقیقاً بر اسهاس بنویسید. از بیا  پیشنهادهای کلی مانند برگزاری کارگاه، توصیه و پیشنهاد به مسئولا  نظام، وزیر و مدیر ک ، و دست

 ها چه کاربردی دارند.نتایج هر فرضیه، توضیح دهید که این یافته

 (11)ب زر و اندازه قلم  اخلاقی به زبان فارسی . ملاحظات11
 :نوشته شودبه ترتیب شام  موارد زیر در پایا  متن کام  مقاله به زبا  فارسی  دنام دارد  ملاحظات اخلاقیعنوا  کلی  این بخش که

 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوا  و توضیحات آ  پیروی از اصول اخلاق پژوهش

نامهه و تهاریخ تصهویب نامه اسهت کهد پایها کد اخلاق، شماره و تاریخ صدور مجوزهای لازم برای اجرای مطالعه در این بخش ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از پایا 

شی ذکر شود. همچنین رضایت افهراد پروپوزال و یا تاریخ دفاع ذکر شود. اگر مقاله برگرفته از طرح پژوهشی است، کد طرح و تاریخ تصویب یا دفاع از طرح پژوه

 نمونه و اصولی مانند محرمانه ماند  اطلاعات و رعایت اص  رازداری در این قسمت تصریح شود.

 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوا  و توضیحات آ  حامی مالی

توانیهد بنویسهید کهه ایهن مهی نداشهتیدی اجرای پژوهش دریافت کردید. اگهر حهامی مهالی ای بودجه لازم برادر این بخش توضیح دهید که از چه سازما  یا مؤسسه

 سازمانی انجام شده است. مطالعه بدو  حمایت مالی هیچ مؤسسه و

 (10 قلم اندازه با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوا  و توضیحات آ  نقش هر یک از نویسندگان 
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توانیهد نهام مجهری و در مقاله چه بوده است. اگر مقالهه برگرفتهه از طهرح پژوهشهی بهوده اسهت مهی نویسندگا ش هر یک از در این قسمت باید توضیح دهید که نق

عنهوا   توانیهد بههگر، و یا استاد راهنما، استاد مشاور و نظایر آ  را میمقاله، ویراستار علمی، تحلی  نویسندههمکارا  را بنویسید. توضیحاتی مانند اجرا کننده مطالعه، 

 نقش هر نویسنده در این قمست توضیح دهید.

 (10اندازه قلم  با فونت ب زر )اندازه قلم این زیرعنوا  و توضیحات آ  تضاد منافع 

 که آیا در ارائه نتایج پژوهش، تضاد منافع وجود داشته است یا نه. بنویسیددر این قسمت در یک جمله 

 (10 قلم اندازه با فونت ب زر   و توضیحات آ )اندازه قلم این زیرعنوا تشکر و قدردانی 

شما کمک کرده است،  در این قسمت از افراد نمونه، مؤسسات صادر کننده مجوزهای لازم، استادا  راهنما و مشاور، و هر فرد یا سازمانی که در انجام مطالعه به

  تشکر و قدردانی کنید و دقیق دلای  تشکر و قدردانی را بنویسید.

 های داخل متن مقالهگذاریبع فقط به زبان انگلیسی مطابق با شماره. منا12

شده و به ترتیب به آ  اضافه شود. ضمن انطباق تعداد منابع موجهود در مهتن مقالهه و شماره منابع در متن قید شود و از عدد یک شروع  

اول فهزایش اعتبهار مقالهه، بهتهر اسهت از منهابع دسهت جههت افهرست انتهایی آ ، منابع به ترتیب ظهور، در فهرست منابع آورده شوند. 

منابعی که از طریق اینترنت امکا  دسترسی ها وجود داشته باشد. ای باشند که قابلیت دسترسی اینترنتی به آ گونهاستفاده شود، همچنین منابع به

 ارجاع قرار بگیرند. ( نباید مورد…ها و ده، کتاب فارسی، همایشهای منتشر نشها و یا طرحنامهپایا مانند )نیست آنها  شناختیبه اطلاعات کتاب

نوشته شود.  [Persian]د و در پایا  منابع فارسی داخ  کروشه واژه منابع فارسی به انگلیسی برگردانده شوجهت یکنواختی منابع، 

اسهتفاده شهود؛ در صهورت وجهود  ا  منبهعنسخه چکیهده انگلیسهی همهبرای واردکرد  عنوا  و اسامی انگلیسی مقالات فارسی حتماً از 

ای، ترجمه عنوا  و اسامی تنها در موارد بسیار محدود قاب  انجام است که در این صهورت بایهد دفتهر مجلهه مطلهع چکیده نداشتن چنین

 شود.

 نکات مهم

 هرست منابع موجود باشد(سال اخیر در ف 7سال اخیر باشد )و حتما چند منبع مربوب به  5درصد منابع مربوب به  40بیش از  .1

  ، وگرنه مشمول هزینه اضافی خواهد شد.تا نباشد 75و کمتر از  40به هیچ وجه بیش از مقالات پژوهشی تعداد منابع  .7

منهد، منهد و مقالهات مهروری نظهامنظهام -باشهد و تعهداد منهابع مقالهات فراتحلیه  20توانهد تها ( مهیnarrativeتعداد منابع مقالات مروری ساده ) .3

 تی ندارد.یمحدود

 پردازا  و با دعوت رسمی سردبیر نشریه قاب  قبول است.نظرا  و نظریهمقالات مروری ساده فقط از صاحب. 4

 متنی باید با منابع پایانی مطابقت داشته باشد.تک تک ارجاعات درو  .5

 شود. افزار اندنوت انجامنوشتن منابع بر اساس فرمت ونکوور و ترجیحا ًبا نرم .6

نوشهت زیر موجود است، به شک  کوته باید بر اساس آنچه در سایت غیرفارسی زبا  )مجلات مربوب به سایر کشورها غیر از ایرا ( عنوا  مجلات .7

 قرار نداشت کام  آورده شود. که عنوا  مجله در این سایتصورتی بیاید، در

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1 

سرچ کنید. به  یا از سایت نشریه مورد نظربه آدرس زیر  توانید از سایت بانک اطلاعات نشریات پزشکیمخفف عنوا  مجلات علوم پزشکی را می .8

نام مجله را سرچ کنید و بعد روی نیمرخ و توضیحات نشریه در سمت چپ صفحه، کلیک کنیهد؛ مخفهف یها سهرواژه  طوری که ابتدا در سایت زیر

 https://journals.research.ac.irمجله در آ  قسمت نوشته شده است:

، نمایهه نشهدند، در ایهن 1نکتهه صادر شده است و در سایت ارائه شهده در بخهش  وزارت علوماگر مجلات فارسی زبا  که رتبه علمی آنها توسط  .9

 دتا  عنوا  انگلیسی مجله را به صورت مخفف نویسید. وموارد حتماً عنوا  کام  مجله را بیاورید و لطفاً از خ

ا متنهی بهدرو  تهک ارجاعهات/. تورفته شود تا تمایز بین منابع مشخص شهود و تهک4اندازه لازم به یادآوری است خطوب دوم و سوم هر منبع به .10

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?cmd=historysearch&querykey=1
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 .باشد 11ترین اشتباه بر عهده نویسنده مقاله است. اندازه قلم منابع منابع پایانی مطابقت داده شود و مسئولیت کوچک

و در بخش منابع، آخر هر منبع لیک یا سایت اینترنتی هر منبهع داخه  کروشهه بیایهد. بنهابراین  لینک تک تک منابع باید در اینترنت موجود باشد .11

کتاب فارسی، پایا  نامه فارسی، طرح پژوهشی و یا مقالات همایش داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمهی تهوا  منابعی مانند 

 درباره صحت و سقم آنها نظر داد به هیچ وجه استفاده نکنید.

ررنگ در داخ  کروشه بنویسید و لینک اینترنتهی منبهع های قبلی، کلمه لینک را با رنگ آبی پبدین ترتیب مطابق با مقالات چاپ شده در شماره .17

را بهاز کنیهد و سهید در پنجهره بهاز  insertتوانید روی کلمه لینک، کلیک کنید و سید منهوی برای این کار می مورد نظر را روی آ  سوار کنید.

 ،ای روی کلمهه لینهکبهدین ترتیهب وقتهی خواننهده ؛یهدرا کلیهک کن okشده، لینک اینترنتی مقاله مورد نظر را در جدول باز شده بیاورید و دگمهه 

 توا  درباره صحت و سقم منبع، اظهار نظر کرد.شود و میمورد نظر باز می کند منبعکلیک می

 لینک هر منبع باید دقیقاً صفحه چکیده انگلیسی منبع مورد نظر باشد.  .13

دقیقهاً از چکیهده لهاتین مقالهه  نام نویسهندگا ، عنهوا  مقالهه، و عنهوا  مجلههو حتما  انیدبرنگرد انگیسیمنابع فارسی را به هیچ وجه از خودتا  به  .14

 بخش انگلیسی سایت مجله فارسی مورد نظر وجود دارد، کیی شود. فارسی منتشرشده که در

در سهایت مجلهه مربوطهه باشهد و ظهر صفحه چکیده انگلیسی مقاله مورد نکه در آخر منبع داخ  کروشه می آورید حتماً باید  لینک منبع فارسی .15

ها، و یا آدرس صهفحه چکیهده فارسهی را بیاوریهد. نه این که آدرس سایت اینترنتی مجله، مگ ایرا ، سایر نمایه ،لینک دقیق هما  صفحه را بیاورید

مربوطه در سایت مجله،  یده انگلیسی مقالهباید دقیقاً صفحه چکنویسید در اینترنت سرچ کنیم نتیجه این که وقتی آدرس لینک را که آخر هر منبع می

شناختی استفاده کردید. وارد سایت این نشریه بشوید، مقاله مورد نظر را در سهایت ایهن ای را از از مجله مطالعات روا مثلا اگر مقاله؛ مربوطه بالا بیاید

روی را دقیقهاً در داخه  کروشهه  چکیده انگلیسی همین صفحه نکلیپیدا کنید، چکیده انگلیسی این مقاله را باز کنید، و آدرس  سرچ کرده و نشریه

هها را در . در همین صفحه چکیده انگلیسی، نام نویسندگا ، عنوا  مقاله، و نام مجله به انگلیسهی درج شهده اسهت. عینهاً همها کلمه لینک سوار کنید

 ترجمه یک منبع فارسی به انگلیسی، استفاده کنید.

-متنی و منابع پایانی به دقت هرچه تمهامگذاری درو کنید حتما شمارهو یا جا به جا می ،اضافه، حذف ساس نظرات داورا ،بر ا هر منبعی را که .16

 تر چک شود.

 نحوه نوشتن منابع پایانی مقاله

نید مانند کتاب فارسهی( بهه سهبک ده کادر این قسمت نحوه نوشتن انواع منابع مختلف )حتی آنهایی که مجاز نیستید در این نشریه از آنها استف نکته:

شود در این نشریه، از منابعی مانند کتاب فارسی، پایا  نامه فارسی، طهرح ولی باز تاکید می ،ونکوور در پایا  مقاله با بیا  یک مثال آورده شده است

وجه استفاده هیچبهصحت و سقم آنها نظر داد  توا  دربارهپژوهشی و یا مقالات همایش داخلی که لینک مطالب آنها در اینترنت موجود نیست و نمی

 نکنید.

 مجله:

 et al نفر است از نفر هفتم به بعد نام سایر نویسندگا  بها واژه 6خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگا  )اگر تعداد نویسندگا  بیش از  نام

 ره(: شماره صفحات.عنوا  مقاله. عنوا  مجله. سال انتشار؛ دوره )شما .شود(جایگزین 

 مثال مجله فارسی:

Dorudian Z. The impact of roll-playing technique on social adjustment and academic achievement in 

dyscalculia students of Tehran province, academic year 87-88. Journal of quarterly psychology of 

exceptional individuals. 2011; 1(2): 85-101. [Persian] [Link] 

 بزرگ تایپ شده است و رنگ آ ، آبی پررنگ است. کاگر توجه کنید حرف اول کمه لین

 مثال مجله انگلیسی:
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Mc Intosh R, Vaughnl SH, Zarayoza N. A review of social interventions for students with learning 

disabilities. J Learn disabl. 1991; 24(8): 451-458. [Link] 
سنده دوم دارای دو اسم بوده اسهت در ایهن حالهت حهرف یون به علائم زرد رنگ نگاه کنید و عیناً در منبع نویسی رعایت کنید. در منبع بالا،

نیامهده  andا یه &(. همچنین دقت کنید قب  از نویسنده آخهر SHنخست هر دو اسم با حرف بزرگ و بدو  هیچ فاصله نوشته شده است )

 است؛ حتی اگر فقط دو نویسنده باشند.

 کتاب:

شده. قب  از بیها   خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگا . عنوا  کتاب. نوبت ویرایش. مح  انتشار: ناشر.، سال انتشار، صفحات استفادهنام

 نوشته شود. [Persian]ع داخ  کروشه واژه های فارسی در آخر منابآورده شود. در مورد کتاب :ppشماره صفحه حروف 
 مثال کتاب فارسی:

Hosseinkhanzadeh AA. Social skills training to children and adolescents. Second edition. Tehran: 

Roshdefarhang; 2013, pp: 282-258. [Persian]. [Link] 
 مثال کتاب انگلیسی:

Hartas D. Dyslexia in the early years: A practical guide to teaching and learning. New York: Routledge; 

2006, pp: 29-38. [Link] 
 

 ب:صلی از کتاف

نهام خهانوادگی و حهرف اول نهام نویسهنده یها  : «In»:حهرفخانوادگی و حرف اول نهام نویسهنده یها نویسهندگا  فصه . عنهوا  فصه . آورد  نام 

 :ppقبه  از نوشهتن شهماره صهفحه حهروف ب. نوبت ویرایش. مح  انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صهفحات مورداسهتفاده. نویسندگا  کتاب. عنوا  کتا

 نوشته شود. [Persian]های فارسی در آخر منابع داخ  کروشه واژه در مورد کتاب آورده شود.
Lowe CT. Construction of hand splints. In: Trombly CA, editor. Occupational therapy for physical 

dysfunction. 4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins; 1989, pp: 90-97. [Link] 

 

  ب: ترجمه کتا

نهام خهانوادگی و حهرف اول نهام  .(Persian translatorنام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگا . عنوا  کتاب. اسهتفاده از عبهارت )

 آورده شود. :ppقب  از نوشتن شماره صفحه حروف ن. نوبت ویرایش. مح  انتشار: ناشر.، سال انتشار، صفحات مورداستفاده. مترجم یا مترجمی

Marnat G.G. Handbook of psychological. Passha sharifi H, Nikkho M. (Persian translator). Fourth 

edition. Tehran; 2008, p: 294. [Link] 

   :نامهپایان

انتشهار، صهفحات  نهام دانشهگاه؛ سهالنهام دانشهکده،  .]نامههببها  درجهه پایها [نامهه نامهه. عنهوا  پایها نام خانوادگی و حرف اول نام نگارنده پایها  

 [Persian]ههای فارسهی در آخهر منهابع داخه  کروشهه واژه نامهآورده شود. در مورد پایا  :ppقب  از نوشتن شماره صفحه حروف مورداستفاده. 

 نوشته شود.

 نامه فارسی:پایا 

Ashoori J. The role of motivational strategies, cognitive learning strategies and learning of peers in 

predicting English language achievement [Thesis for Master of Science]. [Semnan, Iran]: Faculty of 

Psychology, Semnan University; 2010, 32-52. [Persian]. [Link] 

 نامه انگلیسی:پایا  

 

Ho SH. Preventative risk modeling and mapping of Murray Valley encephalitis virus and dengue 

virus in Western Australia [master’s thesis]. [Perth, Australia]: Nursing Faculty, University of 

Western Australia; 2015, pp 35-55. Doi: … [Link] 
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 منابع الکترونیکی: 

 Morse SS. Factors in the Emergence of Infectious Diseases. Emerg Infect Dis [Serial Online] 1995 Jan. 

Mar [Cifeg 1996 Jun 5]: 1(1): [24 Screens]. Available from: URL: 

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm [Link] 
 های پایانینکته

اند و برخهی اصهطلاحات خهاص مههم زیرنهوید شهوند. انهدازه قلهم زیرنهوید لازم است آ  دسته از اسامی خاص که در بخش منابع آورده نشده .1

 شد.با Times New Romanو با فونت  9انگلیسی 

، مقاله خود را در دو فای  )یک فای  با بیا  مشخصات و یهک فایه  (www.childmentalhealth.irنام در سایت مجله )نویسنده باید با ثبت .7

 بدو  بیا  مشخصات نویسنده یا نویسندگا ( به همراه تعهدنامه از طریق سامانه ارسال کند.

 و چسهبندمهی خهود واژۀ قب  به ویرگولنقطه ویرگول، و نقطه، هایعلامت مثال برای شود. ایترع نگارشی قواعد و اصول تمام مقاله متن در .3

فاصله نوشته شود. در ک  مقاله، پرانتز به ههیچ وجهه بهه صورت نیمهای ترکیبی بهشود. همچنین تمامی واژهمی نوشته هاآ  از فاصلهیک  با واژۀ بعد

 واژه قب  نچسبد.

ها، خصوصاً در تصهاویر بیها  نشهود و اخهذ ها و بیمارستا های بالینی، اسامی نمونهر پژوهش حتماً رعایت شود. در کارآزماییملاحظات اخلاقی د .4

ها بیا  شود. مشخص شود که مطالعه اپیدمیولوژیک یا کارآزمایی بالینی توسط کمیته اخلاقی در پژوهش دانشهگاه یها مرکهز نامه از آزمودنیرضایت

های بالینی حتماً باید کد اخلاق قبه  از رفته و یا وزارت بهداشت و درما  و آموز  پزشکی تصویب شده است؛ بنابراین در کارآزماییتحقیقاتی پیش

یها ههر  (IRCT)اجرای پژوهش، اخذ شود. چاپ و انتشار مقاله کارآزمایی های بالینی منوب به ثبت آ  در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایهرا  

 المللی مورد تایید سازما  بهداشت جهانی است.راکز ثبت بینیک از م

گونهه توانهد بهدو  ههیچدر سایر مطالعات نیز مجوز اجرایی و مجوز علمی جهت اجرای مطالعه الزامی است. خلاصه این که یهک پژوهشهگر نمهی .5

تواند در حیاب دانشگاه بدو  اجرا کند؛ یک پژوهشگر نمی ها و آزمو ، و مداخلات راآموزا ، انواع تستمجوزی وارد یک مدرسه شود و از دانش

باور کنید اجرای حتی یک آزمو  ساده نقاشی گرفتهه تها آزمهو  ههو  ریهو  بهدو   ها را اجرا کند.رعایت هیچ استاندارد و مجوزی، انواع آزمو 

پژوهشگر، اجرای یک آزمو  نقاشی از یک کودک و یا  رضایت والدین کودک و بدو  مجوزهای لازم، غیراخلاقی و غیرقانونی است. شاید از نظر

یافتگی روانی آزمودنی را به طور معناداری مخت  پرسشنامه سلامت عمومی از دانشجو، چندا  مهم نباشد ولی همین آزمو  ساده ممکن است سازما 

 کند.

اگر به نویسنده آ  اثر ارجهاع ههم دهیهد بهاز سهرقت علمهی بهه نوشته خود، رونویسی نکنید؛ حتی از مقالات و آثار علمی دیگرا  در تدوین دست .6

ولهی اگهر  ،آید. یک پاراگراف از یک مقاله را خواندید باید به طور خلاصه و به زبا  خودتا ، پیام آ  را منتق  کنید و به آ  ارجاع دهیدحساب می

ول مستقیم ارجاع دهید )نحهوه نقه  قهول مسهتقیم و غیرمسهتقیم را در ایهن عیناً از مطالب مقاله فرد دیگری استفاده کردید حتماً باید به صورت نق  ق

 توا  آموز  داد(. مختصر نمی

کند اگر فردی بخواههد از نویسندگا  محترم و متعهد، از زمانی که فردی فقط و فقط چند جمله را در کامییوتر شخصی خود حتی به صورت سرگرمی تایپ می

 های شخصی منتشرنشده خود ...نوشته هد و در ارجاع این جملات باید مثلا بنویسد: ... درآنها استفاده کند باید ارجاع د

 .در غیر این صورت آ  جملات را سرقت کرده است
 .نویسنده )نویسندگا ( است عهده بر مقاله علمی محتوای مسئولیت .2

 شود.ی از طریق پست یا ایمی  رسیدگی نمیو مقالات ارسال برای ارسال مقاله فقط از طریق سامانه مجله اقدام شود .8

ها آزاد اسهت امها تاکیهد و تمرکهز ایهن نشهریه بهر ارج نههاد  بهه نوشتهبا این که این نشریه نیز همانند تمامی نشریات دیگر در پذیر  یا رد دست .9

شهود یک بار به نویسنده، فرصهت اصهلاح داده مهیه باشد حداق  تششناختی غیرقاب  رفع نداالات رو ای اشکزحمات نویسندگا  است و اگر مقاله

کند، که حتی مانند سایر نشریات خصوصی از حمایت مهالی خصوصی است و نه تنها از هیچ ارگا  دولتی بودجه دریافت نمی ولی چو  نشریه کاملاً

های واضهحی کهه در ایهن فرمهت دستورالعم  توانیم بیش از یک بار فرصت اصلاح به خصوص دربارهبنابراین نمی ؛یک انجمن نیز برخوردار نیست

http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm
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 کند.چو  هزینه زیادی بر نشریه تحمی  می ،ارائه شده است به نویسندگا  بدهیم

از نویسهندگا   ؛فرمت ونکوور اسهت هماهنگ باو سلامت روانی کودک نویسندگا  فصلنامه  ی نگار راهنمابراساس شده، این راهنمای تدوین 10

 خود درباره غنای هرچه بیشتر این دستورالعم  را به ایمی  نشریه ارسال کنند. گونه پیشنهادها و نقدهایو متخصصا  خواهشمند است هر

 :  های عصبی تحولیختلالا فصلنامهصاحب امتیاز، مدیر مسئول، و سردبیر 

   comyahoo@ohammadiaryam. لامت اجتماعیت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سئهیعضو : ریاآمحمدی علیرضا 

 1400 بهمن 75بازنگری کام  در 

 1354993553 :کد پستی -206لاک پ -بعد از تقاطع جیحو   -تضویرخیابا  م -تهرا  نشانی دفتر مجله:

 071-66322520 :لفنت

       info@jndd.ir پست الکترونیکی:

 www.jndd.ir  شانی اینترنتی:ن

     jnddir@ کانال تلگرام:

 jndd.ir@ اینستاگرام نشریه:
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