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 مقاالت مجله آموزش عالی ایران نویسندگانراهنماي 

 

 

نویسندگان محترم مقاالت ارسالى به فصلنامه علمى پژوهشى آموزش عالى ایران الزم است مقاالت ارسالى خویش را متناسب با 

، ضرورى است داوران ارزیابمقاالت از سوى نهایى  پذیرشاست در صورت  ذکر شایان. زیر تنظیم نمایند صورت بهفصلنامه  نامه شیوه

در غیر این صورت هیئت تحریریه فصلنامه از پذیرش و انتشار  .رعایت کردد ها مقالهمحترم  نویسندگانفرمت نكارش مقاالت توسط 

 .باشد مقاله معذور می

 

 :ارش مقاالتگنكات اخالقى در ن

  هاست آن های نویسنده بر عهده ها مقالهمسؤوليت صحت مطالب. 

 ارسال شوند دیگری مجلهو در جریان داورى به  باشندشده  چاپدیگری نباید در نشریه  ها مقاله. 

  دیگریداورى در مجالت  ندیدر فراانتشار یا  قبالً آنباشد و مشابه ی مقاله ها سندهینواصيل  حاصل كار پژوهش ستیبا یممقاله 

 .نباشد

 صورت و دراست  هوشمندمشابهت یاب  افزار نرمداراى  ارزیابی مقاالتو همچنين فرایند دریافت مقاالت فصلنامه آموزش  سامانه 

 .رديگ یم ان نيز در ليست سياه قرارگارزیابى خارج و نام نویسند فرایندمقاله در هر مرحله از ی ها سندهینومحرز شدن تخلف 

  تحریریه مجله است ئتيهیس از طى فرایند داورى علمى منوط به تابيد  آنو انتشار  چاپنهایى مقاله و  رشیپذ. 

 باشد.های پژوهشی و تحليلی می ها، اولویت با مقاله در انتخاب مقاله 

 

 نكات ضروري در نگارش مقاالت:

 .مجله در ویرایش مقاالت رسيده آزاد است 

 52ها حداكثر در مقاله ( در هر صفحه  كلمه 033صفحهA4  تنظيم شود.كلمه 0233و در كل ) 

   و اصطالحات داخل متن با فونت ها واژه یسيانگلمعادل Times New Roman 10pt بوار  کیو  واژهدر صوورت ترورار   شوند.  سیپانو 

 .كند یمكفایت  سیپانو

  ين با فونتچراست  صورت بهسى همه موارد فار یپاورقدر صورت نياز به درج B lotus 10pt  بوا   چوين  چو   صورت به یسيانگلو موارد

 .نوشته شوند Times New Roman 10pt فونت

  باشد یم 1فاصله بين خطوط. 

  حاشيه(margins) تنظيم گردد: به صورت نرمال مقاالت الزم است 

 Top:25/4 mm 

 Bottom: 25/4 mm 

 Left: 25/4 mm 

 Right: 25/4 mm 

 



2 

 

 

 

  و نمودارها ها شكل -جداول

و  dloB B lotus 10pt فونوت جين در باالى جدول با  وسط صورت به عنوان جدول. دنباش عنوان داراى شماره و باید ولاجد

ارائه شود و توضيحات كامل در  آنخصوص  الزم است قسمت باالى جدول توضيحى كوتاه در .شود یگذار شماره 1 ازبه ترتيب 

 .بدون توضيح در متن مقاله خوددارى شود از ذكر جدول داًياك رددگ می. توصيه جدول نوشته شود پایين

 وسط جين با فونت صورت بهدر داخل جدول  كليه متون  B lotus 10pt  صوورت  بوه بایود   ها جدول. همه اعداد در شوندنوشته 

داراى  هوا  جدول اگرو نيز  رديگ قرار آن. هر جدول با یک سطر خالى فاصله از متن ماقبل و مابعد شوند نوشتهفارسى و وسط جين 

 .شود راست جين ارجاع داده صورت به آن پایينبایستى منبع جدول در  باشند یممرجع 

  فونت با  آنجين در زیر  وسط صورت به)توضيح( باشد كه هر شرل و نمودار باید داراى شماره و عنوانdloB B lotus 10pt 

 .درج كردند شود میارجاع  ها آنكه به  ییدرجادر داخل متن و  ها شرل. شود می گذاری شماره  1  ترتيب از و بهنوشته 

  درج شود آنتوضيحات نمودار در باالى. 

 :هاي مقالهترتیب بخش

    . عنوان1

       فارسی مبسوط چريده. 5

   های كليدی فارسی. واژه0

    مهمقد. 4

  . مبانی نظری و پيشينه پژوهش2

   پژوهش روش. 6

  های پژوهش. یافته0

   گيری نتيجه و بحث. 8

 تشرر و قدردانی.9

 . منابع13

       انگليسی مبسوط چريده. 11

 های كليدی انگليسی . واژه15

 نگارش شود. B lotus 11ptفونت  و محتواى آن با B lotus 12pt Boldاصلی مقاله با فونت  هاي بخش تیترهاي
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 صفحه اول مقاله

 عنوان مقاله
 فونت با  خط، 5یا  1  عنوان درBold B lotus 14pt كلمه بيشتر نباشد 16از  و چين نوشته شود وسط 

  طوركلی مقاالت  به. ه نوع پژوهشی بوده استچبرگرفته از مربوط به مشخصات عنوان مقاله مشخص شود كه مقاله  پانویسدر

 تواند باشد: های زبر می برگرفته از انواع پژوهش

 
 

 نویسندگان مقاله:
   در  چين چ  صورت بهبدون اضافه كردن عناوینی مانند دكتر، مهندس، پروفسور، خانم، آقا و ...(، )نام و نام خانوادگی نویسندگان

 نوشته شود. 8pt B Mitraفونت  8صفحه اول مقاله با سایز 

 به ترتيب شماره ذكر شوند نویسنده اول مقاله با اختصاص دادن شماره یک مشخص شود و سایر نویسندگان. 

 و در پانویس در انتهای  نویسنده مسئول مراتبات مقاله ضمن اختصاص دادن شماره به وى با عالمت ستاره مشخص شود

 افيليريشن داخل پرانتز )نویسنده مقاله( ذكر گردد.

 صورت زیرنویس با فونت  شن( نویسندگان بهريمشخصات )افيليB lotus 10pt  شامل موارد زبر  نویسندگانبراى هریک از

 است:

اساتيد مرتبه علمى و سایر نویسندگان باید شغل خود را در دانشجو مقطع تحصيلى،  نویسندگان: شغل یا مرتبه علمى نویسنده -

 .این بخش ذكر نمایند

دانشگاه  ،، دانشردهآموزشی گروه علمی الزم است رشته تحصيلى، اعضای هيئت دانشجو و نویسندگان: سازمان محل خدمت -

 .ل خدمت خود را ذكر نمایندنيز واحد و سازمان مح نویسندگان. سایر محل فعاليت خود را قيد نمایند

 شهر محل خدمت -

 كشور محل خدمت -

 .شودپانویس وهش پژدر این صورت زمان و مران انجام : وهشى آزاد استپژاز  برگرفتهمقاله -

و  رسالهر این صورت عنوان كامل یایان نامه یا : دكارشناسى ارشد یا رساله دكترى است نامهانیپااز  برگرفتهمقاله -

 .آن و نام اساتيد راهنما و مشاور نوشته شود زمان انجام

 آنمران و زمان انجام  پژوهشی،: در این صورت عنوان كامل طرح باشدیممصوب  یپژوهشرح از ط برگرفتهمقاله -

 .شود سیپانو
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 Times New Roman با فونت یست الرترونيک كليه نویسندگان -

10pt 

 

 

 

 

 (B lotus 11ptفونت  و محتواى آن با B lotus 12pt Boldبا فونت )تیتر  چكیده مبسوط فارسی:

 

 نتيجه گيری باشد. چريده یافته ها، ، روش شناسیهای هدف، چريده مبسوط فارسی باید گویای مقاله بوده و شامل بخش 

كليد واژه به ترتيب حروف الفبا  6تا  4كلمه باشد. پس از چريده فارسی،  433كلمه و حداكثر  033فارسی باید حداقل  مبسسوط 

ار شود، های چريده تناسب منطقی برقرارائه شود كه ترجيحاً در عنوان مقاله نيامده باشد. شایان ذكر است كه بایستی بين قسمت

  % بحث و نتيجه گيری نوشته شود. 63ها و % مواد و روش 53% هدف،  53بدین معنی كه 

روش  و پژوهشجامعه و نمونه  ،پژوهشی. براى مقاالت اصيل شفاف نوشته شود صورت به رویررد و روش پژوهشنوع  :شناسی روش

. توضيح داده شود ها دادهتوصيف یا تحليل  ،استخراجو شيوه  مورداستفاده افزار نرم، ها داده یآور جمعابزار  در موردين چنو هم گيری نمونه

 .مطالب مشخص شود ميتنظو  یگردآور شيوهبراى مقاالت مرورى نيز 

 .در این بخش ذكر كردد پژوهشى اصلى ها یافتهاهم  :ها یافته

 ها یافتهبا  متناسب نهادى گيری نتيجهیسته است در انتهاى نوشته شود. شا آنوب چارچو در  ها یافتهباید با توجه به  یريگ جهينت :گیري نتیجه

 .رددگارائه 
 

 نوشته شود B lotus 11pt Bold و محتواى مقاله با فونت عنوانكليدى متناسب با  واژه 2 الى 0 :کلیدى هاي واژه

 

 (B lotus 11ptفونت  با آنو محتواى  B lotus 12pt Boldبا فونت )تیتر  مقدمه

 و  پرداختوه  پوژوهش  و بررسى عميق ادبيات مرور به پژوهشبخش ضرورى است ضمن بيان دقيق مسئله و اهميت و ضرورت موضوع  در این

. توجه شود در مطالعات شود پرداخته پژوهش سؤاالتبه بيان اهداف و  موردپژوهشنظرى و روشى موضوع  خألهاییا  خألبا ذكر  درنهایت

 .تشریح شود جداگانهدر قسمتى  پژوهشكمى مدل مفهومى 

 

تهران. ایران: یست  ،دانشگاه شهید بهشتى، شناسیرواندانشكده علوم تربیتى و ، علوم تربیتى گروه. دانشیار رشته آموزش عالى :١نمونه

 الكترونیک

، شناسیروانو دانشكده علوم تربیتى ، علوم تربیتى گروه، آموزش عالى ریزيبرنامه: دانشجوى کارشناسى ارشد مدیریت و 2نمونه 

 تهران. ایران: یست الكترونیک، شهید بهشتى دانشگاه

 الكترونیک: یست ایران، تهران ،شهید بهشتى دانشگاه. انسانیمنابع  مدیریتواحد ، ارشناس منابع انسانى: ک3نمونه 
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 (B lotus 11ptفونت  با آنو محتواى  B lotus 12pt Boldبا فونت پژوهش )تیتر روش 

 اطالعات و روش و فرایند آوری جمعابزار  گيری نمونه روش نمونهجامعه و  پژوهشبخش ضرورى است روش  در این

 بيان شود.و  گردیدهشفاف در مقاله منعرس  طور بهاطالعات  وتحليل تجزیه
 

 (B lotus 11ptفونت  با آنو محتواى  B lotus 12pt Boldبا فونت ي پژوهش )تیتر ها یافته

 مستدل بيان شود. واضح و طور به جداگانه صورت به پژوهشیا فرضيه  سؤالى به تفريک هر پژوهشى ها یافته بخشالزم است در این 

 

 (B lotus 11ptفونت  با آنو محتواى  B lotus 12pt Boldبا فونت )تیتر  گیري نتیجه

 پيشنهادهای مباحث بندی جمعو ضمن  گيردبا ادبيات تحقيقى مورد مقایسه و تحليل قرار  پژوهشى ها یافتهالزم است  گيری نتيجهدر بخش 

 .ى خاص مقاله ارائه شودها یافتهسياستى و كاربردى با استناد به نتایج و 

 

 (B lotus 11ptفونت  با آنو محتواى  B lotus 12pt Boldبا فونت )تیتر  و قدردانیشكر ت

مقاله برگرفته  تشرر و قدردانی گردد در صورتی كهشرر و قدردانی الزم است از حامی یا تامين كننده اعتبار پژوهش )در صورت وجود( تدر 

. همچنين از پروژه یا رساله دانشگاهی باشد الزم است تشرر و قدردانی از معاونت پژوهشی دانشگاه و مركز آموزشی مورد نظر صورت گيرد

 از اساتيد یا افرادی كه در روند پژوهش به نوعی نویسندگان را یاری رسانيده اند الزم است در این بخش تشرر و قدردانی گردد.
 

 منابع

 ی انگليسیالفبا ترتيب حروف  به ،Times New Roman 10ptبا فونت زبان انگليسی  در انتهای مقاله بهبع منا

نفر اول همراران به فارسی ذكر و در موارد  2باشد. در اولين جا در متن باید برای اولين بار اسامی  APAشيوه استناددهی در متن بر مبنای 

توان (. در دفعات بعدی می5313، 1و در پاورقی همان صفحه التين آن نوشته شود. به این شرل: )ریف، كتلر و ویفرینگ« و همراران»بعدی 

 (.5313نوشت. به این شرل: )ریف و همراران، « و همراران»پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقيه 

نگليسوی  ا بوه  را فارسوی  منوابع  فهرسوت  مقالوه،  ارسوال  هنگوام  هستند ملزم نویسندگان همه نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی:

 Inداخول    In Persianباشوند در انتهوای منبوع عبوارت      كه به زبوان فارسوی موی    یمنابع برگردانده و به ترتيب الفبایی در مقاله درج نمایند.

Persian.اضافه گردد ] 

 ، محل چاپ، ناشر.عنوان كتاب به صورت ایتاليک نام خانوادگی و نام نویسنده )نویسندگان( سال انتشار. -کتاب )تألیف(

، نام و نام خانوادگی مترجم عنوان كتاب به صورت ایتاليک .اصلی متن انتشار سال( نویسندگان) نویسنده نام و خانوادگی نام  -کتاب )ترجمه(

 )مترجمان( سال ترجمه، محل چاپ، ناشر.
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 ، شماره و دوره )سال( شمارة صفحه.نام نشریه به صورت ایتاليک مقاله، عنوان انتشار، سال( نویسندگان) نویسنده نام و خانوادگی نام  -مقاله

 ، نام دانشگاه.نامه به صورت ایتاليک عنوان پایان نام خانوادگی و نام نویسنده )نویسندگان( سال. -نامه پایان

 و سپس تاریخ بازدید به روز، ماه و سال نوشته شود. URL نشانی ابتدا -هاي اینترنتی پایگاه

 
 

 صفحه انتهایی مقاله:

 Bold Times New Roman 12ptبا فونت  :عنوان مقاله به انگليسی

صوورت   شده در بخش فارسوی بوه   بدون پيشوندهای اضافی )دكتر و پروفسور و ...( به انگليسی به ترتيب ارائه :نام خانوادگی نویسندگاننام و 

 Times New Roman 8ptچين و فونت  چ 

 Times New Roman 10ptا فونت بشن( نویسندگان به انگليسی به ترتيب ذكرشده در بخش فارسی ريمشخصات )افيلي

در  Times New Roman 11ptفونت  با یسيو متن چريده انگل Bold Times New Roman 11ptبا فونت  Abstractعنوان 

 .نوشته شودانتهای مقاله 

 انگلیسی:چكیده مبسوط 

  های كلمه باشد. بخش 433كلمه و حداكثر  033چريده مبسوط انگليسی باید ترجمه كامل چريده مبسوط فارسی بوده و حداقل

 ,Title, Objective, Materials and methods, Result and Discussionمختلف چريده انگليسی: 

Keywords , فایل تمپليت چريده مبسوط در سامانه در اختيار نویسندگان قرار داده شده است. .باشد 
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