
 راهنمای جامع تهیه و نگارش مقاله 

 نویسنده محترم.سالم علیکم 
  موفق تریکوتاه  زمان در تا گردد رعایت  زیر  موارد ارسالی، فایل  در است  خواهشمند ،ضمن تشکر از جنابعالی جهت ارسال مقاله

 ا شویم. شم مقاله پذیرش به

 با تشکر از همکاری آن پژوهشگر محترم. 

 توجه  
. زیرا در مراحل مختلف داوری این نکات توسط  داوران، دبرر تخصطصطی، راهنمای حاضرر مور  تایید بسریار اسرترعایت  

ویراسطتار ادبی و سطردبرر نشطریه کنترل و در نهایت متن پذیری می شطود.بنابراین اگرعه رعایت این اسطتانداردها زدری زمان بر اسطت، 

نشطططر مقاله کمی می کند.در تطططورت عدت رعایت ، متن به نویحطططنده م ترت ،  اما در مجموع به مدیریت بهتر زمان در پذیرش و

بازگشطت داده می شطود و برور یعرعی رفت و برگشطت مقاله ، زمان بر بوده و به یو نی شطدن فر یند پذیرش و نشطر مقاله منجر می 

به نظر دبرر تخصطصطی و یا سطردبرر نشطریه،  شطود.شطایان رکر اسطت که در پاره ای از موارد عدت رعایت ضطواب  بران شطده ، می تواند  

 .شود منجر نرز ، ارسال اولره مراحل همان در مقاله اولیه پذیرش عدم به

 ، با این توضیح

مطالعه  قیق و رعایت اصول راهنمای نویسندگان،  ر تهیه و ارسال مقاله برای نشریه  انش سیاسی ضروری  

   است.
 

 اول. ساختار و حجم مقاله

 مقاله  انواع .1 
 -الگو  دو این  از  یکی مقاله ها از حرث ساختاری به دو دسته اتلی تقحرم می شوند. نویحنده  زت است مقاله خود را در زالب

  .نماید سازماندهی  - ت قرق روش و موضوع با متناسب

 : باشد زیر  شکل به است، یافته ها و تحلیل های آماری ساختار کلی مقاله هایی که دربردارنده(.1مقاله نوع) 

 عکرده 

 )بدون درج شماره( مقدمه 

 . پرشرنه ت قرق 1

 . معانی مفهومی و نظری 2

 . روش شناسی 3

 ها. ت لرل یافته4

 .یافته های توترفی 1-4

 .یافته های ت لرلی 2-4

 .یافته های استنعایی3-4

 )بدون درج شماره( نترجه گرری 

 ها)بدون درج شماره( یادداشت 

 شماره( کتابنامه)بدون درج 



برای پرشرنه استفاده شود و در ادامه سایر ترترها شماره گذاری شود.  1.منظور از »بدون درج شماره«، این است که رزم ( 1نکته) 

 فق  در عند مورد شماره زعل از ترتر  زت نرحت : مقدمه، نترجه گرری،یادداشت ها، کتابنامه.

  ها ت لرل و  شود خودداری   گرری« به عنوان ترتر در این گونه مقاله ها،یا »ب ث و نترجهاز کاربرد عناوینی عون »ب ث« و (.2نکته) 

 . براید شده، بران شکل به ها  یافته ت لرل عنوان ریل

 .شود نوشته استاندارد   زالب در و محتقل گرری نترجه. نشود ادغات   هم با ت لرل و گرری نترجه (.3نکته) 

  
 نوشته می شود ، به شکل زیر است:  تحلیلی - یفیتوص  رویکر   با  مقاله هایی که ساختار کلی (.2مقاله نوع ) 

 عکرده 

 )بدون درج شماره( مقدمه 

 . پرشرنه ت قرق 1

 . معانی مفهومی2

 .معانی نظری و الگوی ت لرل 3

 و بعد از  ن، متناسب با الگوی ت لرل انتخاب شده ،خواهد بود.  4ترتر شماره 

 گرری )بدون درج شماره( نترجه 

 ها)بدون درج شماره( یادداشت 

 )بدون درج شماره( کتابنامه

  
بحتگی به نظریه و الگوی ت لرلی دارد که   4استاندارد و واحد است.اما از ترتر شماره   3در این مقاله ها تا ترتر شماره (.1نکته) 

 نویحنده در مقاله انتخاب می نماید.بر این اسای شماره های بعدی تعریف می شود.

 ال: مث
مقاله اش نظریه   3اگر م ققی می خواهد در موضوع کانون های تهدید امنرت داخلی ایران تخقرق کند و برای این منظور در بند 

خواهد داشت. عرا   6و  5و  4امنرت ایجابی را انتخاب نموده است تا در زالب این نظریه به ت لرل موضوع بپردازد ؛ یععا ترترهای 

ناظر بر این سه   6و  5و  4سه رکن اتلی بوده)خواسته ها، داشته ها، وضریب ایدئولوژیی( و ترترهای  که نظریه ایجابی دارای 

 رکن می باشد.بر این اسای ساختار مقاله او عنرن خواهد بود:

 مقدمه

 .پرشرنه1

 .معانی مفهومی2

 . معانی نظری و الگوی ت لرلی امنرت ایجابی 3

   مدیریت خواسته ها.تهدیدهای بر مده از ن وه 4

 .تهدیدهای بر مده از ناحره مرزان کار مدی نظات سراسی 5

 .تهدیدهای ناشی از وضعرت ضریب ایدئولوژک نظات 6

 نترجه گرری

 یادداشت ها 



 کتابنامه 

  یف شده اندتعر امنرت ایجابی ت لرل الگوی  کامال متناسب با  6و 5و 4عنان که مالحظه می شود ترترهای 

خواهد   5و  4م قق همرن موضوع را بخواهد با نظریه و الگوی ت لرل امنرت سلعی پژوهش نماید ، فق  ترترهای شماره اما اگر 

 داشت.عرا که نظریه سلعی دارای دو رکن)منافع و تهدیدات( است.به این تورت: 

 مقدمه

 . پرشرنه 1

 .معانی مفهومی2

 .معانی نظری و الگوی ت لرل امنرت سلعی 3

 ظر بر منابع زدرت جمهوری اسالمی ایران .تهدیدهای نا4

 . تهدیدات ناظر بر سلحله مراتب منافع جمهوری اسالمی ایران 5

 نترجه گرری

 یادداشت ها 

 کتابنامه 

  4عنان که مالحظه می شود، نظریه و الگوی ت لرل انتخاب شده باید در ساختار متن تجلی یابد. به هرمن خایر است که ترترهای 

نظریه و الگوی ت لرل تعریف شده و عنان نرحت که در این مقاله ها بتوان از زعل برای ان تعررن تکلرف زرعی  به بعد متناسب با 

 نمود. 

   
 ید. این ب ث به عنوان  خرین ترتر فرعی  .ب ث روش در این گونه از مقاله ها ،در زالب یی ترتر فرعی درون مقدمه می ( 2نکته) 

 (. است  مده  ادامه   در که) باشد است   زت  2-ث بند مقدمه، مرابق الگوی مذکور در 

برای پرشرنه استفاده شود و در ادامه سایر ترترها شماره گذاری شود.  1.منظور از »بدون درج شماره«، این است که رزم ( 3نکته) 

 فق  در عند مورد شماره زعل از ترتر  زت نرحت : مقدمه، نترجه گرری،یادداشت ها، کتابنامه.

   
 .حجم مقاله 2

یلمه نشو )از ابتدا تا به انتها با احتساب همه بخش   8000حجم مقاله به گونه ای مدیریت شو  یه بیش از  

 های مقاله(. 
عدم رعایت این مالحظه به عو ت متن منجر می شو . نشریه علمی  انش سیاسی اصوال از مقاله های  

می گمارند، حمایت می نماید.لذا ارایه متن  ر   پژوهشی ای یه  ر حجمی یمتر به بیان نتایج تحقیق همت

 یلمه  ر صورت انتقال مناسب معنا، مطلوب است.  8000حجمی یمتر از 
   

  وم. عنوان مقاله 

 .یوتاه و گویا بو ن عنوان1
ررهای مختلف عنوان مقاله  زت است »کوتاه«، »گویا« و در ارتعاط کامل با م توای مقاله باشد.از کاربرد عناوین یو نی که متغ

 مقاله در  ن بصورت توترفی  مده؛ خودداری شود.

 .یاربر  پرانتز  ر عنوان 2



در تورت نراز به رکر ایالعات تکمرلی خاتی در عنوان، از پرانتز استفاده شود. این موارد می تواند مثال )مرالعات موردی.....(  

 باشد. 

        مثال:
 ارتعاط مشارکت سراسی با رفتار انتخاباتی 

 )مرالعه موردی: انتخابات ریاست جمهوری در ایران( 

  
 .ننوشتن عنوان فرعی 3

برای عنوان اتلی مقاله، عنوان فرعی)ترتر دوت( که کارکرد تشری ی و توضر ی دارد، استفاده نشود؛ عرا که یو نی شدن عنوان  

  شود.را در پی دارد.مؤلفه های ضروری مورد نظر مؤلف،در همان عنوان اتلی گنجانرده 

  
 ارایه توضیحات ضروری برای عنوان  ر پاورقی .4

 عنوان در دو حالت نرازمند پاورزی است:

 اول.در موازعی که مقاله برگرفته از پایان نامه و یا رساله باشد.

 دوت.در موازعی که مقاله برگرفته از یرح پژوهشی و یا یرح مورد حمایت موسحه ای باشد. 

 پاورزی توضر ی به این تورت است :.شروه نگارش ( 1نکته) 

 درج ستاره در  خر عنوان ، سمت با  و نگارش توضرح در پاورزی در همان تف ه.

 .ایالعات مربوط به پاورزی توضر ی اگر پایان نامه و یا رساله باشد، ععارتند از: ( 2نکته) 

موسحه/ مقرع ت صرلی/ وضعرت دفاع/ تاریخ دفاعره و نمره در  عنوان پایان نامه و یا رساله/ استاد راهنما و مشاوران/ دانشگاه یا 

 تورت انجات دفاعره . 

 ایالعات مربوط به پاورزی توضر ی اگر پروژه ت قرقاتی و یا یرح حمایتی باشد، ععارتند از: (.3نکته) 

 اتمات.در تورت  -عنوان پروژه/ سازمان سفارش دهنده و یا حامی/ اتمات یا عدت اتمات پروژه/ تاریخ اتمات

  م ققان/ م قق بنابراین. است موافقت آن نها  با نشر مقاله درج عنوان سازمان حامی و یا سفارش دهنده، به معنای.﴾4﴿نکته

  نهاد به گویی پاسخ  محئولرت تورت این غرر  در.باشند/باشد نموده ازدات  مزبور سازمان موافقت دریافت به نحعت زعال است  زت 

ود.ضمنا در تورت اثعات تخلف نویحنده/ نویحندگان، موضوع در زالب ب خواهد  نویحندگان / نویحنده عهده  بر تماما مربوط

، به عنوان یکی از مصادیق تخلف توس  نشریه بررسی و تصمرم گرری می  سالمت پژوهش و رعایت اصول اخالقی اتل

  شود.

  
 سوم.نام نویسندگان 

 نویسندگان . نگارش اطالعات یامل نویسنده/ 1
  زت است ایالعات زیر در معرفی نویحنده/ نویحندگان ارایه شود.

 نات و نات خانوادگی 

 رتعه علمی)مثال : مربی/استادیار/ دانشرار/ استاد... یا دانشجوی مقرع خاتی ...(

 وابحتگی علمی )مثال: هئرت علمی/ دانشجو یا همکار علمی و ...( 



 رسمی دانشگاه و یا موسحه مورد نظر نوشته شود( دانشگاه / موسحه علمی )نات کامل و

گروه علمی)گروه علمی ای که نویحنده و ابحته به  ن است بصورت کامل نوشته شود.دانشجویان نرز رشته و گرایش خود را رکر  

 نمایند(

  شهر م ل استقرار دانشگاه و یا موسحه

دیس ها/ شععه های مختلف است، حتما نات کامل نوشته شود تا نشگاه یا موسحه، دارای واحدها/ پردا که مواردی در  (.1نکته) 

 مشخص باشد.مثال دانشگاه  زاد اسالمی، کفایت ندارد. واحد و شهر  ن نرز  زت است، بران شود.

نماید.  عات برشتری نرز است، ازدات ایال  درج به مایل  اش موسحه /دانشگاه درخواست به بنا ای نویحنده که تورتی در (.2نکته ) 

 .نشود کمی  عرزی با   ایالعات   ارایه ایالعات برشتر بالمانع است اما از

در بران ایالعات نویحنده دزت  زت تورت گررد ؛ عرا که اتالح  نها در مراحل بعدی دشوار بوده و منجر به بروز   (.3نکته) 

 اشتعاهاتی در نشر می شود که محئولرت  ن با نویحنده/ نویحندگان است. 

  به  فایل ها و یا ارسال  رخواست اصالح بصورت ایمیلی و پیامکی روی  نویحنده ایالعات  یا و نات  اتالح  از (.4) نکته

  بر ایالعات تغررر لذا و شود می انجات سامانه توس  مقاله الکترونری  انتشار  و ثعت مراحل زیرا خو  اری شو .  نشریه دفتر

یا ایالع رسانی ان بصورت ایمرلی برای نشریه، تاثرر عملی درپی ندارد و در نهایت سامانه به ترترب ثعت   و خاص فایل یی  روی

وسط نویسنده  ر  شده اولره، ازدات به نشر الکترونری می نماید. در این موارد حتما باید موضوع با هماهنگی دفتر نشریه و ت

   .شود انجات سامانه

  
 ایمیل  نگارش .2 

های دانشگاهی  استفاده نشود و ایمرل  Yahooیا  Gmailهای ایمرل دانشگاهی نویحنده/ نویحندگان رکر شود. سعی شود از ایمرل 

 تواند باشد یا حذف گردد.رکر شود. درج ایمرل دانشگاهی ضروری است و سایر موارد جنعه تکمرلی دارد و می 

  
 .نویسنده مسئول 3 

 درون پرانتزمشخص شود. - مواردی که عندین نویحنده استدر  -نویحنده محئول

 (ORCID  .شناسه نویسنده/ محقق )اریید4
 زت است شناسه ارکرد همه نویحندگان ریل اسم هر نویحنده به تفکری درج گردد. در خصوص عرحتی و عگونگی تهره  

 از همرن راهنما مراجعه شود. 19اینشناسه به بند 

 .ترتیب نویسندگان 5
تورت تعدد نویحندگان،  زت است ترترب نویحندگان ححب مرزان نقش  ن ها در رکر اسامی ل اظ گردد. دفتر نشریه ترترب  در 

  دهد؛ لذا در نگارش  ن دزت گردد.محئولرت این بند تماما بر عهده نویحنده محئول است.اعالت شده را معنا زرار می 

 نویسند   معرفی  . الگوی نهایی 6
 حظات با   زت است در مقات معرفی نویحنده حدازل بخش های زیر رکر شود:با توجه به مال

 نات و نات خانوادگی 

 رتعه علمی، رشته دانشگاهی، دانشگاه ، شهر م ل استقرار دانشگاه، کشور. 

 ایمرل دانشگاهی 



   کد ارکرد پژوهشگر

 چهارم. چکیده فارسی و انگلیسی 

 . مالحظات مربوط به چکیده فارسی الف 
 م چکیده .حج1

 کلمه می تواند باشد.  200حجم عکرده، حداکثر 

 . محورهای چکیده 2
از حرث م توایی عکرده باید م ورهای زیر را )به ترترب( داشته باشد: بران محاله/ اهمرت محاله/ سؤال اتلی مقاله/ روش  

ت  مده برای سؤال اتلی. این  پژوهش/ فر یند رسردن به پاسخ سؤال اتلی/ دستآورد نهایی حاتل  مده یا همان پاسخ بدس

 ای باشد که نو وری مقاله را برساند. زحمت خرلی مهم است و باید جمله 

در عکرده  زت نرحت عناوین بران محاله، اهمرت، ضرورت و...براید، بلکه فق  توضرح  ن ها بصورت یی متن واحد   (.1نکته ) 

 کرده استفاده نشود. ید. لذا از این عناوین به عنوان ترتر فرعی در متن عمی

 .شیوه نگارش چکیده 3
عکرده با بخشی از مقدمه و یا متن، کامالً تفاوت دارد؛ هم از حرث ن وه نگارش و هم از حرث حجم  ن. بنابراین از کپی نمودن 

مقاله، نگاشته برخی جمالت مقدمه و یا متن به عنوان عکرده خودداری شود. عکرده  زت است، پس از اتمات ت قرق و تدوین 

 شود. 

 . واژگان یلیدی 4
 مورد است.  10تا  6تعداد واژگان کلردی برن (.1نکته) 

 (Jelواژگان کلردی باید استاندارد باشد )(.2نکته) 

.از بازنویحی همه واژگان  مده در عنوان مقاله به عنوان کلردواژه خودداری گردد. کلماتی عون بررسی، رواب ، با تاکرد ( 3نکته) 

ها مفاهرم اتلی بکاررفته در یی متن هحتند )نه ترفا در عنوان( که از   ید، کلردواژه نرحتند. کلردواژه که بعضا در عنوان می ، و .. 

 یریق جحتجوی  ن ها باید متن شما در سامانه های تخصصی زابل دسترسی باشد. 

 واژگان کلردی بر اسای حروف الفعای فارسی مرتب شوند. (.4نکته) 

  واژگان کلردیی که در فارسی  ورده شده باید به انگلرحی برگردان گردد.  همان(.5نکته) 

 .معرفی نویسندگان 5
 زت است نات نویحندگان و معرفی  نها مرابق الگوی مصوب نشریه که در همرن راهنما  مده است؛ در عکرده فارسی نرز رکر 

مل نات و نات خانوادگی، رتعه،رشته،دانشگاه،شهر م ل شود )با رعایت تمات نکات بران شده در بخش معرفی نویحندگان؛ شما

 استقرار، کشور، ایمرل دانشگاهی و کد ارکرد(. 

  
 الف. مالحظات مربوط به چکیده انگلیسی 

 . تالیف چکیده1
عکرده انگلرحی باید تالرف شود و از بازگردان نمودن کلمه به کلمه عکرده فارسی، خودداری گردد.ترجمه حرفه ای و ت رح 

 رده فارسی مدنظر است. عک

 . حجم چکیده 2



 کلمه است.  350حداکثر حجم عکرده انگلرحی 

 .واژگان یلیدی 3
که در فارسی  ورده شده است.همان کلردواژه های فارسی به   باشد مواردی با منرعق باید انگلرحی  عکرده در کلردی  واژگان  

 انگلرحی برگردان شود.

 .ترتیب یلیدواژه ها 4
 کلردواژه های انگلرحی به ترترب حروف الفعای انگلرحی مرتب شوند.

 .نگارش عنوان مقاله به انگلیسی 5
با حرف بزرگ است و مابقی عنوان با حروف درمقات نگارش عنوان مقاله به انگلرحی، دزت شود که فق  شروع عنوان مقاله 

کوعی خواهد بود؛ مگر در مواردی مثل اسامی خاص ، نات کشورها، و یا اترالحات مهم و م وری که با حرف بزرگ شروع  

 می شوند.

 .نگارش متن چکیده 6
وعی باشد؛ مگر در  در مقات نگارش متن عکرده نرز فق   غاز جمله با حرف بزرگ است ، و مابقی جمله باید با حروف ک

   مواردی مثل اسامی خاص ، نات کشورها، و یا اترالحات مهم و م وری که با حرف بزرگ شروع می شوند.

 .نام نویسندگان به انگلیسی 7
 با رسم الخ  مد نظر نویحندگان ؛ نوشته شود.نات و نات خانوادگی نویحندگان با رعایت ترترب ،  

 .معرفی نویسندگان 8
ان  زت است مشابه معرفی فارسی ، نوشته شود. از معادل های استاندارد برای رتعه/ رشته/ دانشگاه و ... استفاده معرفی نویحندگ

 شود. دزت شود که معرفی انگلرحی کامال مرابق با معرفی فارسی نویحندگان باشد.

 .اطالعات تکمیلی نویسندگان9
 د ه انگلرحی ضروری است.رکر ایمرل و کد ارکرد در ریل معرفی نویحندگان، در عکر

 .الگوی یلی 10
 باتوجه به مالحظات با  ، عکرده انگلرحی  زت است،حدازل بخش های زیر را داشته باشد: 

 عنوان مقاله 
 نام و نام خانوا گی نویسندگان

 متن چکیده
 یلیدواژه ها 

 معرفی نویسنده )رتبه، رشته،  انشگاه، شهر، یشور( 
 ایمیل  انشگاهی 

 ید اریید 
  

 ( 1توجه ) 
لطفا  ر رسم الخط نام و نام خانوا گی ، رتبه، رشته و عنوان  انشگاه ؛ قت الزم صورت گیر . زیرا نشریه بر  

همین مبنا نسبت به نشر مقاله اقدام می نماید و  ر صورت بروز هر گونه یاستی، مسئولیتی متوجه  فتر نشریه  

 نیست. 



 ( 2توجه ) 
رج شده  ر سامانه هماهنگ باشد. نویسنده الزم است  قت الزم را  حتما اطالعات این بخش با اطالعات   

  اساس  بر سیاسی  انش  سامانه .  باشد یکسان  نویسنده،  اطالعات الخط رسم  و  مبذول  ار  تا از حیث محتوا 

ت به نشر الکترونیک اقدام می نماید. حال آن یه نسخه یاغذی بر اساس  نسب ،  سامانه  ر  مندرج اطالعات 

تایید شده مولف تهیه می شو . لذا اگر نویسنده ،اطالعات مشابه و یکسان  رج نکر ه باشد، نوعی  فایل های 

   اختالف پدید می آید یه مسئولیت آن با نویسنده است. 
  
 

 پنجم. مقدمه

 

 . حجم مقدمه 1 
 سرر است. 20تا  15حجم مقدمه برن 

 تحلیلی تهیه شده اند:  - توصیفی. محورهای مقدمه  ر مقاله هایی یه با رویکر  2
 بیان مساله: 
 اهمیت: 
 :ضرورت

 : ]شامل هدف اتلی و اهداف فرعی[. اهداف

 [. فرعی هایسؤال  و  اتلی  سؤال شامل] ها: سؤال

 فرضیه:) ر موار ی یه مقاله فرضیه آزما نیست ذیر همین جمله یفایت  ار ( 
 روش:)توضیحات  ر ا امه می آید( 

  
 مقدمه  ر مقاله هایی یه  ر قالب تحلیل آماری و یمی تهیه شده:. محورهای 3 

 بیان مساله: 
 اهمیت: 
 :ضرورت

 : ]شامل هدف اتلی و اهداف فرعی[. اهداف

 [. فرعی هایسؤال  و  اتلی  سؤال شامل] ها: سؤال

 فرضیه: 
  

مرالب نویحنده در مقابل هر یی بصورت  عناوین با  )بران محاله تا  خر( در مقدمه به ترترب بران شده، رکر شود و  (.1نکته) 

 مشخص براید.از نگارش مقدمه بصورت کلی و دربردارنده موضوعات با  بصورت درهم، خودداری شود.



هر ترتر فرعی مقدمه اختصاص یابد و از ارایه توضر ات یو نی    به -نراز به  بنا و تناسب به - سرر 4 تا 2 برن متوس  برور (.2نکته) 

با توجه به مخایعان تخصصی نشریه، نراز به بران مفصل مرالب نرحت.فق  در خصوص روش این مالحظه استثنا خودداری گردد.

 به  ن اشاره شده است. 4می خورد که در نکته 

  
 توضیح بیان مساله .4

ای بپردازد.بنابراین به  محاله در بران محاله باید زمرنه ورود به ب ث اتلی ارائه شود و این که مقاله حاضر زراراست به عه 

 موضوعات کلی و حاشره ای پرداخته نشود و ترفا محاله برجحته گردد.

  
 توضیح اهمیت .5

کند که عرا این ت قرق انجات شده است. در مقات نگارش اهمرت می توان به یرف متنوعی از  اهمرت وجه ایجابی دارد و بران می 

و از این زعرل، استناد نمود.اهمرت  زت است بصورت مختصر، مفرد و محتند نوشته  اهمرت محاله، پژوهش، نتایج حاتل از  ن

 شود. 

  
 توضیح ضرورت .6

دهد که اگر پژوهش حاضر انجات نشود، عه ضررهایی احتمال دارد، رخ دهد.  ضرورت وجه سلعی دارد و به این سؤال، پاسخ می 

کاربردی را شامل شوود. ضرورت  زت است بصورت مختصر، مفرد و بنابراین می تواند یرف متنوعی از ضرورت های نظری تا 

 محتند نوشته شود. 

  
 توضیح اهداف.7

 هدف یعنی مقصدی که نویحنده از پاسخ گویی به سوال اتلی و سوال های فرعی دنعال می نماید. .﴾1﴿نکته

ها باشند.تاکرد بر د. اهداف باید متناسب با سؤال ها تعدیل شونها باشند و به بازنویحی خعری سؤال اهداف نعاید عرن سؤال .﴾2﴿نکته

 تناسب باشد و نه انرعاق.

 مثال 
اگر در مقاله ای زراراست به این سوال اتلی پاسخ داده شود که تاثرر مشارکت بر مشروعرت سراسی در جمهوری اسالمی ایران  

ست که تاثرر مشارکت سراسی بر مشروعرت را  عرحت؟؛  نگاه هدف اتلی نعاید این گونه نوشته شود که: هدف اتلی م قق  ن ا

در ایران نشان دهد.این تکرار سوال است با شروه خعری.بلکه می توان به یرفی از اهداف نظری و یا عملی برای این پژوهش با  

در این  توجه به م توا اشاره داشت. مثال: هدف اتلی م قق می تواند هدفی نظری باشد که به تعررن و تشریح گفتمان اسالمی 

زمرنه کمی نماید؛ یا می تواند هدفی کاربردی داشته باشد که به  سرب شناسی تجربه مشارکت مردت در ایران ناظر باشد.به همرن  

 . نشوند تعدیل ، فرعی  های  سوال خعری بازنویحی به  ترترب باید اهداف فرعی ارتعاط و تناسب با سوال های فرعی داشته باشند، اما

  عه فرعی هدف  یی  برای که معنا این به . نرحت -ضرورتا–.تناسب برن اهداف و سوال ها به معنای انرعاق تی به تی  ( 3نکته) 

و سوال فرعی و یا برشتر یراحی شود و برای هدف فرعی دیگری ، فق  یی سوال یراحی شود. نچه که مهم  د باشد  زت  بحا

  است، وجود ارتعاط برن اهداف و سوال ها است.

  
 توضیح سوال ها .8



 سوال اتلی و سوال فرعی به تورت تفکرکی ارایه شوند..﴾1﴿نکته

 سؤال ها تریح ، شفاف و با درج عالمت سوال باشد..﴾2﴿نکته

سوال ها نعاید ترکرعی )یا خوشه ای( باشند. منظور از سوال ترکرعی و یا خوشه ای  ن است که ظاهرا یی سوال باشد اما  (.3نکته) 

 وال دیگر مررح شده باشد. درون  ن عند س 

 نمونه سوال نا رست: 
 ا عگونه است؟ ه   ن  مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان اسالمی و سکو ر کدامند و اولویت بندی

  لیل نا رست بو ن سوال باال: 
 : است  زیر شرح به  سوال 4 حاوی که ،عرا  نشده سوال با  درست نوشته  

 عرحت؟  سکو ر گفتمان  مولفه های سرمایه اجتماعی در

 عرحت؟  اسالمی گفتمان  مولفه های سرمایه اجتماعی در

 اولویت بندی مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکو ر عگونه است؟ 

 اولویت بندی مولفه های سرمایه اجتماعی در گفتمان سکو ر عگونه است؟ 

  
 مورد به تناسب موضوع. 4تا  2های فرعی برن  .سؤال اتلی یی مورد باشد و سؤال ( 4نکته) 

های فرعی  زت است در حکم مقدمه رسردن به پاسخ سؤال اتلی  نحعت برن سؤال اتلی و فرعی رعایت گردد.سؤال (.5نکته) 

 باشند و ترترب منرقی برن  ن ها رعایت گردد. 

  نگارشی  با اتلی  سوال همان ندتوا نمی فرعی سوال. شود خودداری  فرعی های  سوال  زالب در اتلی سوال  بازنویحی از (.6نکته) 

 ز کل  ن و یا بخشی از  ن باشد.ا  دیگر

  
 توضیح فرضیه .9

 زما نرحت، این مرلب با رکر دلرل  ن در زحمت فرضره رکر شود و یععا دیگر نرازی به  در مواردی که مقاله فرضره(.1نکته) 

 نگارش جمله ای به عنوان فرضره نرحت.

ضروری باید به تورت استاندارد )یعنی دربردارنده گمانه تخصصی نویحنده برای سوال مربوط، در  فرضره در موارد (.2نکته) 

زالب واژگان علمی، با امکان ارزیابی ت ت  ن( ارایه شود و نو وری  زت را داشته باشد. لذا از نوشتن جمله های عمومی و  

 بدیهی به عنوان فرضره خودداری شود. 

 ت م توایی فرضره و مفروض، دزت شود که مفروض ها به عنوان فرضره نوشته نشود. . با توجه به تفاو( 3نکته) 

  
 توضیح روش .10

ت لرلی نوشته می شوند، ترتر فرعی روش در مقدمه باید  ورده شود.اما در مقاله هایی که   -در مقاله هایی که با رویکرد توترفی

زت نرحت باشد و بجای  ن در متن ترتر محتقل روش می اید.در مقاله تکنری ت لرل  ماری بکار رفته این ترتر فرعی در مقدمه  

سرر در مقدمه توضرح روشی ارایه نمود و این ایاله در مقدمه از حرث روش باشد،  5ت لرلی می توان تا حدود  -های توترفی

  .شود درج  مقاله متن در روش  عنوان  با اتلی  سرر ، باید یی ترتر 5اشکال ندارد.در تورت نراز به حجمی برشتر از 

 



 ششم.پیشینه 
 ا.محتوای پیشینه 

 : است اساسی بخش دو دارای  م توا حرث  از   پرشرنه نشریه دانش سراسی

 الف.پیشینه پژوهشی موضوع  ر نشریه  انش سیاسی 
 بران از    ازدات زت است م ققان شماره های زعلی دانش سراسی را با توجه به موضوع ت قرق شان مالحظه و مرالعه نمایند.این 

  در  باید ازدات  این نترجه. نماید می تقویت موضوع در را   نشریه مرالعاتی سنت رنترجه  د و نموده جلوگرری  تکراری موضوعات

 :دهد نشان  را خودش  زیر م ورهای 

 یی.در پرشرنه که حتما منابع زعلی دانش سراسی  زت است مالحظه و ارجاع داده شده باشد.

 مفهومی و نظری مقاله برای سازماندهی الگوی ت لرل و یا تنظرم شاخص ها و ... دو.در بخش 

 .دهد می تشخرص م قق که نرازی  یا  و ضرورت  سه. در متن مقاله ححب 

 ب.پیشینه پژوهشی موضوع  ر سایر منابع 
موضوع از مران ت قرقات، مقاله های  این زحمت مشابه تمات پژوهش های علمی متعارف بوده و با شناسایی منابع اتلی و به روز در 

     .رسد می انجات  به   پژوهشی، کتاب ها، رساله ها و پایان امه ها، و ...

 .اصول پیشینه نویسی 2
 . رج تیتر مستقل 2-1

پرشرنه به خایر ارزش علمی  ن و بران نو وری، دارای اهمرت با یی است. بنابراین با ترتر محتقل  زت است در مقاله ارائه گردد. 

 است. 1شماره ترتر پرشرنه 

 .استاندار  بو ن پیشینه2-2
 رعایت مالحظات زیر برای استاندارد شدن پرشرنه ضروری است:

 ی پرشرنه نویحی مشخص شود. برا نظر مورد زلمرو  و حوزه یک.

 دو. منابع اتلی در همان حوزه شناسایی شوند. منابع ضعرف و غرر تخصصی اتو  نعاید رکر شوند.

بندی  سه. منابع شناسایی شده از حرث م توایی دسته بندی شوند و از رکر تی تی  ن ها بصورت درهم خودداری شود )دسته

 نویحنده/نویحندگان است(. م توایی از ابتکارهای 

معنای دسته بندی منابع ، رویکرد مورد نظر نویحنده است وهرچ الگوی پرشرنی در این زمرنه نشریه ندارد. یعنی نویحنده/  توجه:

  نویحندگان هحتند که تصمرم می گررند که منابع را می توان در دو یا عند گروه زرارداد.در این موارد  زت است حتما معرار دسته

 بندی توس  نویحنده به تورت تریح رکر گردد.

 . پس از اتمات معرفی دسته های یراحی شده، در انتهای پرشرنه  زت است عند مرلب به تورت مختصر  ورده شود: چهار

 ارزیابی پرشرنه که نقاط زوت و ضعف منابع موجود در موضوع را بران می نماید.-

 ه به پرشرنه ارایه شده بران نقاط خالء  ن حوزه ت قرق با توج -

 بران جایگاه ت قرق حاضر با توجه به خالء های بران شده و این که این ت قرق کدات خالء را می خواهد پر نماید  -

 و با خره نواوری ها و نکات برجحته ت قرق حاضر در زرای با پرشرنه موجود -

 صورت نامتعارف زیاد نشود. همه این موارد بصورت تخصصی و مختصر نوشته شود تا حجم پرشرنه ب



. دری کتابشناختی  ثار  مده در پرشرنه، همگی در کتابنامه بصورت کامل برایرد.درون متن هم بصورت درون متنی ارجاع  پنج

 براید.

 .در پرشرنه فق  به مقاله و کتاب بحنده نشود و همایش های علمی و رساله ها هم دیده شوند. شش

دانش سراسی، دارای ماهرت و سعی علمی مشخصی است؛ ضروری است منابع مرتع  با موضوع  .با توجه به این که نشریه هفت

 در نشریه دانش سراسی دیده شده و در پرشنه به  ن ها هم اشاره شود. 

 .م ل پرشرنه بعد از مقدمه است. هشت

 .پرشرنه عنوان محتقل داشته باشد و با معانی و یا سایر عناوین، ادغات نشود.نه

 پرشرنه در سایر زالب ها )مانند زالب جدول( در تورتی که اتول روشی و م توایی با  را رعایت نماید، بالمانع است. .نگارش  ه

  
 :  پیشینه برای(  فرضی) مثال 

 تواند عنرن پرشرنه بنویحد:م ققی که می خواهد در خصوص سرمایه اجتماعی در اسالت ت قرق نماید ، می 

 . پرشرنه ت قرق 1

اجتماعی در اسالت به دلرل اهمرت نظری و کاربردیی که دارد ، موضوع پژوهش های متعددی بوده که در دو بخش زیر به  سرمایه 

    نها اشاره می شود:

  نموده منتشر اسالت  و  اجتماعی  سرمایه ب ث  در مقاله عنوان 3 کنون تا نشریه  .سابقه مرالعاتی موضوع در نشریه دانش سراسی:1-1

(  1399)  رجایی  و همتی پرداخته؛ اجتماعی  سرمایه موضوع در اسالمی گفتمان نقد به برشتر( 1387) اححانی که  حالی در.است

ت سه مولفه نرروی انحاننی، اعتقادات و کار مدی پرگرری نموده اند. در این  م وری با را  اجتماعی سرمایه  اسالمی الگوی  یراحی

  در  را اجتماعی  سرمایه های مولفه تاثرر  و  جایگاه احادیث و  یات م توایی  ت لرل ( گامی به پرش گذاشته و با 1385مران حجتی )

از  ن حرث که نویحندگان ، سعی در تعررن اندیشه    حاضر مقاله. است جامع و متفاوت پژوهشی تقریعا  که داده نشان اسالمی گفتمان

متفکران محلمان داشته اند؛ متمایز از مقاله های پرشرن دانش سراسی است و به دلرل پرداختن به بعد اندیشه ای که در مقاله های  

  بی نمود.پرشرن دانش سراسی کمتر مورد توجه بوده،می توان  ن را مکمل ادبرات دانش سراسی در این موضوع ارزیا

 .سابقه پژوهشی کلی : 1-2

 گروه اتلی تقحرم نمود 2متون مختلفی که در موضوع سرمایه اجتماعی منتشر شده، با توجه به رویکرد م ققان می توان به 

 اند. الف.متونی که به محتند سازی سرمایه اجتماعی با منابع دینی همت گمارده 

سرمایه اجتماعی را انتخاب نموده و فق  برای  ن تایردات اسالمی  وردهاست. این روش  در این متون نویحنده یی نظریه رایج از 

دارای اعتعار با یی نعوده و ایالق وتف اسالمی برای  ن دزرق نرحت. در این خصوص می توان به منابع زیر اشاره داشت: فضلی  

من در ب ث سرمایه اجتماعی، مویداتی  ورده است.  کل  ی( با استناد به  یات زر ن کریم برای مولفه های بران شده از سو 1397)

( برشتر به روایات اشاره داشته و نظریه  1390( همرن رویکرد را محتند به سرره اسالمی دنعال کرده است.اما ادریحی )1393کمرلی )

 پاتنات را م ور ب ث خود داشته است. 

 ب. ثاری که در ن ها دیدگاه اسالمی بازخوانی شده است.

این متون هدف ارایه مویدات برا ی نظریه های رایج نرحت ، بلکه دیدگاه اسالت در زالب یی مکتب فکری رایج در حوزه  در 

سرمایه اجتماعی بازخوانی شده است. مهمترین اشکال این روش  ن است که مولفه های معارض درون اسالت نادیده انگاشته شده،  

( که به بازخوانی  1395ود. در این ارتعاط منابع زیر درخور توجه هحتند: سالمی)شوروایتی خاص بر دیدگاه اسالت ت مرل می



دیدگاه اسالمی در عارعوب نظریه ات اب مکتب اجتماعی از سرمایه اجتماعی که بر سه رکن اساسی استوار است، همت 

شته و به بازخوانی نظریه اسالت در  ( نرز رویکردی تلفرقی از سرمایه اجتماعی را مد نظر دا1389گمارده است. م حنی و امامی)

  رمانگرایی پرداخته اند. -زالب الگوی وازع گرایی

با تامل در متون با  مشخص می شود که عموت نویحندگان به ضرورت ارایه دیدگاه اسالمی در موضوع سرمایه اجتماعی تفرن  

ندارد و محتند سازی و یا بازخوانی دیدگاه   داشته اند اما در خصوص روش دست یابی به دیدگاه اسالمی اتفاق نظری وجود

اسالمی برشتر مد نظر بوده است.بر این اسای مقاله حاضر سعی دارداین خالءروش شناختی را تاحدودی پر نماید. وجه تمررز  

گاه و  نوشتار حاضر  ن است که مؤلف با رویکردی بنرادی به موضوع نگریحته؛ یعنی با رجوع به نصوص اولره و عدت ت مرل دید

یا مکتعی خاص بر نص، سعی نموده نظریه ای جدید را سازماندهی نماید که دارای وجوه شعاهت و افتراق از نظریه های موجود  

 است، اما از حرث روش و هدف دارای نو وری است.

 مالحظات  
توجه زرارداده اند(.لذا پرشرنه به الف.حوزه و زلمرو پرشرنه مشخص شده )یعنی منابعی که نگاه اسالت به سرمایه اجتماعی را مورد 

منابعی که به سرمایه اجتماعی بصورت سکو ر و عات پرداخته اند ، اتال ورود نکرده است.حال اگر حوزه عات تعریف می  

  گروه اشاره می شد:  نهایی که  3شد)یعنی تمات منابعی که به سرمایه اجتماعی پرداخته اند(؛ در  ن تورت باید در دسته بندی به 

 نهایی که رویکرد بازخوانی دارند؛  نهایی که به محتند سازی اسالمی بحنده کرده اند. بنابراین تعررن رویکرد سکو ر دارند؛ 

 زلمرو ت قرق خرلی مهم است و دسته بندی را ت ت تاثرر زرار می دهد.

 ب.معرار دسته بندی به تصریح رکر شده که همان رویکرد تاحعان  ثار به موضوع باشد.

 ت.بند  خر پرشرنه خرلی مهم است عون ارزیابی ، جایگاه و نواوری مقاله را بران کرده است.

 ث. بخش اول پرشرنه حوزه مرالعات امده در دانش سراسی را پوشش داده که خرلی مهم است.

  
 هفتم. تیترنویسی 

 . تیترهای اصلی و فرعی با شماره از یکدیگر متمایز شوند. 1
 نگارش شماره برای تیترها، بین ارقام خط تیره و  ر آخر آن نقطه گذاشته شو . .  ر مقام 2
 . از شماره  رون متن برای  سته بندی مطالب و یا ذیر مطلب استفا ه نشو .3

 خواهرم بگویرم سرمایه اجتماعی دارای عند رکن است نعاید از شماره استفاده شود.برای مثال وزتی می 

 .اعتعار.2 اعتماد،.1: است رکن  دو دارای یاجتماع  سرمایه نا رست:

 ن است: اعتماد و اعتعار.رک  دو دارای اجتماعی   سرمایه  رست:

  
 از نوشتن تیترهای تکراری خو  اری شو   .4

 خواهد عناتر زدرت نرت را بران نماید، به تورت زیر مرلب را ننویحد: ای که می برای مثال نویحنده 

 نا رست 
 اعتماد سراسی، اعتعار سراسی. اجتماعی دارای دو عنصر اتلی است:... سرمایه 

 الف. اعتماد سراسی: ................................... 

 ب. اعتعار سراسی: .................................... 



 کند. در اینجا، موردی که زیرش خ  کشرده شده،  زت است حذف گردد و ترترهای بعدی کفایت می 

 ست  ر
 ... سرمایه اجتماعی دارای دو عنصر اتلی است:

 الف. اعتماد سراسی: ................................... 

 ب. اعتعار سراسی: ................................... 

  
 . باشد زیر   الگوی مطابق چپ  به   راست   . شیوه نگارش ارقام تیترها از 5
 ها. دیدگاه 1

 های غربی دیدگاه . 1-1

 های اسالمی .دیدگاه2-1

 های کالسری . دیدگاه1-2-1

 های نوین .دیدگاه2-2-1

  
 . استفا ه از شماره، بیشتر از سه رقم نباشد. 6

 .نرحت درست   .1- 2-5-1    . زابل زعول است، اما استفاده از1-2-5برای مثال 

  
 یر به ترتیب اولویت ذیر شده  ر اینجا، استفا ه شو : های زبندی . ر صورت نیاز به تقسیمات بیشتر از تقسیم 7

 براسای حروف الفعای فارسی. بندیدر گات نخحت، از تقحرم 

 . نشو  استفا ه  ابجد  ترتیب  از (.1نکته) 
 بندی براسای: اول، دوت، و ... در گات دوت، از تقحرم 

 بندی براسای: یی. ، دو. ، سه. ... در گات سوت، از تقحرم

 از اشکال و نماد برای دسته بندی استفاده نشود.  (.2نکته) 

 مثال: 
 . )در مثال زعلی(خواسترم ترتر فرعی داشته باشرم،به تورت زیر است:1-2-1گر بعد از ترتر ا

 های کالسری . دیدگاه1-2-1

 الف. دیدگاه بنرانگزاران 

 ب. دیدگاه شارحان 

 تورت زیر خواهد بود: حال اگر ریل الف و یا ب نراز به ترتر فرعی بود، به 

 ب. دیدگاه شارحان:

 اول. شارحان محلمان: .... 

 دوت.شارحان غررمحلمان: .... 

 :شودمی  عمل  زیر  بصورت بود، بندیدسته  به  نراز  و اگر در ریل ترترهای اول و یا دوت،

 دوت. شارحان غررمحلمان: 

 جحکون:................................................یی. دیدگاه هنری 



 دو. دیدگاه مرشل جانحون: ................................................ 

  
. الزم است ترتیب بیان شده برای استفا ه از شماره تا سه رقم/ حروف الفبای فارسی/ اول.،  وم.، و. یک.،  7

 ت گر  .  و.، سه. و .  ر یل متن رعای
   

 

 هشتم. روش 

 . اشتن تیتر مستقل روش 1
هایی که به نوعی از روش هایی مانند ت لرل  ماری،ت لرل زمرنه ای، پرمایش، مصاحعه ،و یا پرسشنامه استفاده می شود ؛ در مقاله

 ماری و نمونه،یا ن وه مدخل   زت است ترتر محتقلی به عنوان روش در مقاله پرش برنی گردد.در این موارد معرفی زمرنه، جامعه 

 سازی و یراحی جداول معنایی، یا ن وه تهره و تنظرم پرسشنامه و مواردی از این زعرل، در ریل عنوان روش رکر می شود. 

  فرعی ترتر از بعد –ت لرلی انجات می شود، ترتر فرعی ای با عنوان روش در  خر مقدمه  -در مقاله هایی که با رویکرد توترفی

براید، کافی است. توضر ات در این زحمت کم خواهد بود اما بجای  ن   -شد ذیر   نکته   2-چنان یه  ر بند ث ها، سوال

 یععا بخش معانی نظری و الگوی ت لرل مهم می شود و توضر ات کافی نراز دارد.

 .محتوای روش 2
  زت است به موضوعات زیر در بند روش اشاره گردد:

 ای، کاربردی، ...(توسعهنوع ت قرق )بنرادی،  •

 رویکرد م قق )توترفی، ت لرلی، انتقادی، ...( •

 ها )اسنادی، پرمایشی، و ...(  وری داده روش جمع  •

 ها )کمّی یا کرفی یا ...( روش ت لرل داده  •

 معرفی محتند روش با رجوع به منابع اتلی بصورت مختصر و در حد مورد نراز پژوهش  •

ر مقاله حاضر)یعنی عه گات هایی برداشته شده در مقاله حاضر تا روش مزبور عملراتی  بران ن وه کاربحت روش مزبور، د •

 گردد(

 هابران ن وه تأیرد پایایی و روایی یافته  •

ل م توا  ت لر  از خاتی نوع اگر مثالً. شود رکر نظر، مورد روش  انتخاب  در مؤلف محتند حتماً روش،  نگارش مقات در  (.1نکته) 

 شود، د یل انتخاب  ن روش رکر شود.می استفاده 

 مضمون ت لرل روش  از که کندمی  بران م ققی اگر مثال برای. است  ضروری مؤلف ت قرق در روش  کاربحت بران (.2نکته ) 

در متن این   و برداشته را   هاییگات  عه  حاضر  موضوع در  روش این   کاربحت برای بگوید  که است  زت . کند استفاده  خواهدمی

 ها به تراحت اعمال گردد. گات

 مثال: 
 م ققی که دارد از روش ت لرل م توا استفاده می کند در بخش روش باید این توضر ات را محتند به موضوع خودش،ارایه نماید: 

 (. تعریف و ت دید موضوع 1گات )



 (. تعریف مدخل 2گات )

 (. جحتجوی مدارک براسای مدخل مصوب 3گات )

 ها ا یش مدرک (. پ4گات )

 (. ت لرل مدارک در زالب جداول )تعررن مضامرن، مقو ت و ...( و الی  خر ... 5گات )

 . و سپس در متن همرن مراحل یی شود تا داور بتواند ن هارا کنترل و ارزیابی نماید

  
 تحلیلی -های توصیفی. مالحظات روشی مقاله 3

 ست، ضروری است که مالحظات زیر رعایت شود.هایی که معنای ت لرل انتخاب یی نظریه ادر مقاله

 یی. نظریه انتخاب شده، به تورت مختصر و مفرد معرفی گردد. 

 دو. د یل انتخاب  ن برای ت قرق، توس  مؤلف بران شود. 

 سه. الگوی ت لرل براسای نظریه مزبور ترسرم گردد.

 استفاده شود. سپس در ادامه مقاله همان الگو برای ت لرل موضوع مقاله  

 مثال: 
خواهد استفاده کند؛ با معرفی نظریه  می 1398اگر م ققی از نظریه امنرت ایجابی برای ت لرل وضعرت امنرت در شهر تهران در سال 

رسد، که در  ن سه رکن خواسته، داشته، ضریب ایدئولوژیی نقش اتلی را در ت لرل امنرت مزبور به الگویی از ت لرل امنرت می 

 بنابراین در متن مقاله و به هنگات ورود به موضوع اتلی مقاله )یعنی امنرت در شهر تهران( باید سه ترتر داشته باشد: دارند. 

 های شهروندان تهرانی وضعرت خواسته  •

 های شهروندان تهرانی مرزان کار مدی نظات سراسی در تأمرن خواسته  •

 وضعرت ضریب ایدئولوژیی نظات نزد شهروندان تهرانی  •

شد؛ عرا  ترتر پرش برنی می 2شد، باید این سه ترتر بر مده از  ن نظریه و الگوی ت لرل ایجابی است و اگر نظریه سلعی استفاده می

ها تأکرد دارد. بر این اسای انتخاب نظریه، مهم است و  مندی که نظریه سلعی در حوزه امنرت، بر روی دو رکن تهدیدات و توان 

 باشد.اله میراهنمای ساختار بعدی مق

  
 . تذکر در خصوص استفاده از تکنری مصاحعه: 4

 در مواردی که ت قرق معتنی بر اجرای مصاحعه است، م قق  زت است نکات زیر را در بند روش براورد:

د  یی. ویژگی های افراد شایحته برای مصاحعه )یعنی ویژگی هایی که م قق تعریف نموده تا بر اسای  نها مصاحعه شوندگان خو

ر انتخاب نماید(. در این زحمت دزت شو.د، عون این ویژگی ها اعتعار یافته های بعدی را تضمرن می کند. لذا باید دزرق و معتعر و 

  کافی برای موضوع ت قرق باشند.

، شرای  و  دو. جدول افرادی که برا یمصاحعه انتخاب شده اند. با رکر ادله و محتندات  زت که نشان می دهد افراد انتخاب شده

ویژگی های  مده در بند با  را دارند. در این زحمت جدول معرفی یععا  زت است ستون هایی داشته باشد که هر ستون  ن ناظر بر  

ستون باشد متناظر با  ن ویژگی ها.   3یکی از ویژگی ها باشد. مثال اگر مولف سه ویژگی را شرط نموده، یععا باید در  ن جدول 

ت  زت برای هر ویژگی برای هر مصاحعه شونده  ورده شود. برای مثال اگر م قق گفته مصاحعه شوند یی  دزت شود محتندا



شریش ان است که متخصص در موضوع باشد، و شاخص تخصص را مدرک دانشگاهی گرفته؛ یععا باید یی ستون باشد که  

 ها ستون و مرتندات پرش برنی شود.مدرک ت صرلی مصاحعه شونده در ان  مده باشد. همرنرور برای سایر ویژگی 

سه. رکر اسامی افراد مصاحعه شونده به عنوان اتل اولره در نشریه دانش سراسی مورد پذیرش است. لذا م قق  زت است مجوز  

  زت را از مصاحعه شونده گرفته باشد و سپس اسم ایشان را در جدول مصاحعه شونده ها براورد.

صاحعه شونده مایل به رکر اسمش در جدول ودر متن مقاله نعود، نویحنده  زت است از کد برای ایشان  عهار. اگر بنا به هر دلرلی م

در جدول استفاده نماید و نعایداسم ایشان را علی رغم مرل مصاحعه شونده درج نماید. در این موارد با کد )مثال مصاحعه شونده  

شاره می شود.در هر حال رعایت منشور اخالزی در اینجا  زت است و مصاحعه و یا ...( به فرد مورد نشر ا1الف، یا مصاحعه شونده 

       شونده حق دارد اجازه رکر اسمش در مقاله را ندهد.

 عهار. ادله  زت روشی در خصوص این که عرا فق  این افراد برای مصاحعه انتخاب شده اند، نرز درهمرن بند  زت است رکر شود. 

  
 استفاده از تکنری پرسشنامه:  . تذکر مهم در خصوص5

 در مقات تنظرم پرسشنامه حتما موارد زیر در بند روش رکر شود:

 یی. ن وه تنظرم سوال های پرسشنامه)م قق ساخته است یا استاندارد است؟( 

 دو. ن وه سنجش اعتعار و روایی پرسشنامه؛

  سه. نحعت گویه های پرسشنامه با معانی نظری ت قرق

 

 نهم.جدول، نمو ار، شکل، نقشه 
 .شماره و شناسه 1
 .باشد داشته شناسه و شماره است  زت شود،می  ترسرم که اینقشه  یا و جدول  نمودار، هر 

 مثال: 
 ( 1380 -1390) سالرانه تورت  مرزان(: 1) شماره جدول 

  نچه بعد از دو نقره) : (  مده، شناسه نامرده می شود. 

  
 دول درون پرانتز باشد و بعدش دو نقره براید.ج شماره (.1نکته) 

 . م ل درج ایالعات )شماره و شناسه( با ی جدول و نمودار بصورت وس  عرن است(.2نکته) 

 . براید پرانتز درون   ن ریل و عپ سمت در منعع   دری شده، نقل منععی  از  نمودار یا و  جدول اگر  (.3نکته) 

 (. 12: 1398مثال:)منعع: کریمی، 

اگر نمودار و یا جدولی از یافته های ت قرق است و از منععی گرفته نشده، ریل  ن درون پرانتز رکر شود: یافته های  (.4نکته) 

 ت قرق حاضر. 

 مثال:)منعع: یافته های ت قرق حاضر(

 مثال:)یراحی شده توس  م قق(

 .عدم یپی نمو ن 2 



. شود یراحی است   زت نمودارها و جداول. شود خودداری مقاله متن  در( ها   ن تصویرسازی) جدول  یا و نمودار نمودن کپی از  

 . شودمی  ناخوانا و یافته  کاهش کاغذی،  عاپ در ها  ن کرفرت که عرا

 . قالب ارسال 3
 .شوند ارسال زالب دو در جداول و نمودارها 

 هنگات عاپ کاغذی دعار افت کرفرت نشوند.زالب اول در متن مقاله است.در این زالب بصورت سراه و سفرد باشند که به 

 زالب دوت بصورت فایل ضمرمه و رنگی که به کار عاپ الکترونری می  ید. 

 .طراحی فنی 4 
 newگزینه   shapesاستفاده شود و برای ترسرم نمودارها از زحمت  tableدر مقات یراحی جدول از نرت افزار  فرس زحمت 

drawing ( استفاده گردد. در نهایت کل نمودار به تورت گروپgroup.در ید )   

  
  هم.نتیجه گیری 

 

.مقاله  زت است دارای نترجه گرری محتقل باشد و با ت لرل ها و یا بخش دیگری از مقاله ادغات نشود. لذا حجم نترجه گرری برور  1

 سرر خوهد بود)و نه برشتر( 10تا  8معمول برن 

 است نترجه گرری باشد و عناوین دیگری همچون خالته و یا جمع بندی استفاده نشود.  .عنوان  زت2

.م توای نترجه گرری  زت است در بردارنده م ورهای زیر بصورت خالته باشد: بران محاله و سوال، مرور خالته متن، نتایج 3

   .ت قرق نتایج  از  بر مده و مرتع   حاتله  مده در مقاله، برجحته سازی نو وری مقاله و با خره پرشنهادات

. در مقاله هایی که دربردارنده پرشنهادات است، و نویحنده مایل به زدن ترتر فرعی برای پرشنهادات است، ساختار نترجه گرری به  4

 تورت زیر خواهد بود 

 نترجه گرری )به عنوان ترتر اتلی(

  سرر( 2یا  1................)توضر ات در حد کلرات مقاله،در 

  6جمع بندی:)به عنوان ترر فرعی( و در اینجا سوال، روش ، معانی نظری و پاسخ بدست امده به تورت مختصر می  ید که حدود 

 سرر خواهد شد. 7یا 

پرشنهادات: )به عنوان ترتر فرعی( که پرشنهادات م قق در موضوع می اید. توجه شود که پرشنهادات حتما م دود باشد به مواردی  

   این ت قرق برداشت می شود و برش از ت قرق نعاشد. که از 

   . ترتر نترجه گرری نراز به شماره ندارد.5

  
 
 
 
 
 
 

 



 مقاله  آراییصفحه  و   یاز هم.فایل 

 

 .نرم افزار تایپ 1
 با شرای   ی تایپ و ارسال گردد. Wordافزار مقاله در نرت 

  .نوع و اندازه قلم 2

 

 اندازه و قلم  موضوع

 عنوان مقاله 
 B Zar 12 Bold فارسی 

 Time New Roman 11  Bold انگلرحی 

 نات نویحنده)گان( 
 B Zar 11 Bold فارسی 

 Time New Roman 11  Bold انگلرحی 

 پانویس 
 B Lotus 10 Regular فارسی 

 Time New Roman 9  Regular انگلرحی 

 ترترها
 B Zar 11 Bold فارسی 

 Time New Roman 10.5 Bold انگلرحی 

 عکرده و واژگان کلردی 
 B Lotus 11 Regular فارسی 

 Time New Roman 10.5 Regular انگلرحی 

 متن اتلی مقاله 
 B Lotus 13 Regular فارسی 

 Time New Roman 11  Regular انگلرحی 

 عنوان جدول و نمودار)شکل(
 B Zar 10.5 Bold فارسی 

 Time New Roman 10  Bold انگلرحی 

 متن جدول و نمودار)شکل( 
 B Lotus 11 Regular فارسی 

 Time New Roman 10.5 Regular انگلرحی 

 منعع جدول و نمودار)شکل(
 B Zar 10.5 Regular فارسی 

 Time New Roman 10  Regular انگلرحی 

 رابره 
 B Lotus 13 Regular فارسی 

 Cambria Math 11 Regular انگلرحی 

 ها یادداشت
 B Lotus 12 Regular فارسی 

 Time New Roman 10.5 Regular انگلرحی 

 کتابنامه 
 B Lotus 12 Regular فارسی 

 Time New Roman 10.5 Regular انگلرحی 

  



 تنظرم شود. B Badrاندازه واژگان در بخشی که با عربی تایپ می شود، همانند فارسی  ن، و با زلم (.1نکته) 

 .صفحه آرایی 3-ذ 
 .باشد 0.9 مقاله متن کل در  خروط فاتله (.1نکته) 

 .شود تخراجاس  Equationدر تورت استفاده از فرمول)رابره(، تمامی موارد با رکر رابره و شماره پراپی  ن، از گزینه(.2نکته) 

 رج)فاتله( درج شوند.   5فواتل زعل ترترها با  Paragraphدر  Spacing  گزینه  از استفاده  با (.3نکته) 

تورفتگی   0.5به مرزان  Paragraphدر   Indentationاز گزینه  استفاده  با -اول  پاراگراف از غرر- هاپاراگراف  در  (.4نکته) 

  ایجاد شود.

  
 یا  اشت  . واز هم 

 

 .محتوای یا  اشت 1 

فق  توضر ات اضافی ضروری و معادل انگلرحی اسامی خاص که در متن مقاله به  نها اشاره شده و یا اترالحات مهم و م وری  

 ها«، در انتهای متن مقاله  ورده شود.با عنوان »یادداشت 

 غیرفارسی .نگارش معا ل 2
معادل های غرر فارسی فق  در مواردی رکر شود که یی مفهوت م وری و اساسی و یا جدید به کار گرفته شده است.تعابرر ساده  

 و عمومی نراز به نگارش معادل ندارند.

 .اسامی  رون پرانتزهای ارجاعات، نیاز به رسم الخط غیرفارسی ندارند. 3
ن و برای ارجاع می  ید، زت نرحت در یادداشت ها رسم الخ  انگلرحی  ن ها براید. در  اسامی ای که درون پرانتزهای درون مت

 این موارد:

الف.اگر منعع مورد استفاده به زبان انگلرحی و یا هر زبان غرر فارسی است،اسم نویحنده با همان رسم الخ  اتلی  ورده شود.مثال 

(.نگارش به  Nye, 1998ده، درو ن پرانتز به این تورت  ورده شود)به زبان انگلرحی استفاده ش Joseph Nyeاگر از کتاب 

 ( و سپس یادداشت زدن برای اسم نای نادرست است.1998فارسی مثال )نای، 

ب.اگر منعع مورد استفاده به زبان فارسی است)یا از اول توس  یی نویحنده خارجی،اما بصورت فارسی نوشته شده و یا به فارسی  

این موارد اسم نویحنده بصورت فارسی در پرانتز ارجاع می  ید و نرازی به یادداشت رسم الخ  غررفارسی  ن  برگردان شده(، در 

 نرحت. 

( ارجاع نوشته می شود و نرازی به ارایه رسم الخ  انگلرحی  12،ص.1397مثال ترجمه کتاب نای اگر مالک باشد، بصورت)نای،

 اسم نای در یادداشت ها به انگلرحی نرحت.

 
 
 
  

 

 



 

 سیز هم. ارجاع نویسی  رون متن 

 

 .الگوی ارجاع نویسی 1
المللی  ارجاع منابع در نشریه دانش سراسی به تورت درون متنی بوده و بر همرن الگو کتابنامه نرز تنظرم شود.روش استناددهی برن

APA  .مدنظر و مالک است 

 .شیوه ارجاع نویسی منابع غیرفارسی 2
 است با این تفاوت که باید به زبان اتلی متن مورد استناد باشد. APAسی با همان الگوی استناد نویحی به منابع غرر فار

  از فارسی نویس نمودن منابع غررفارسی در موزع ارجاع دهی درون متنی خوددای گردد. (.1نکته) 

عمل می شود با این توضرح که به ععارت دیگر اگر منعع مورد استفاده در پژوهش به زبان غرر فارسی باشد، مرابق ضواب  با  

 حتما  زت است به زبان اتلی درون پرانتز و در کتابنامه  ورده شود.از فارسی نویس نمودن منابع خودداری گردد.

  
  بود خواهد تورت این   به باشد  ن فارسی ترجمه به اگر نای کتاب به  ارجاع  / مثال

  (.23،ص.1398)نای،

 ع بخواهرم بدهرم بصورت زیر است:اما اگر به نحخه انگلرحی ان ارجا

(Nye ,2015, p.34)  

  
 .نکته های استنا  هی  رون متنی 3

در این زحمت نمونه ای اتلی برای ارجاع دهی ارایه شده است. حتما در مقات نگارش به ن وه کاربرد نقره، ویرگول، و یا مخفف  

  .شود استفاده سعی همان به و شود دزت  .تص هایی مانند ص. و یا  

 نویسنده  یک با  اثری   به  ارجاع(.1) نکته 
 (.20،ص. 1366)مرهری، 

 (.ارجاع به اثری با  و نویسنده 2نکته) 
 (شود رکر  واو    )نات خانوادگی دو نویحنده با حرف رب 

 (. 22،ص. 1366)مرهری و کاشانی، 

 .شود استفاده  &  نماد از   واو    در منابع انگلرحی برای حروف رب  (.3نکته) 

(Nay & Estephani,2019,pp.23-25 ) 

 نفر:  5از  و نویسنده تا  بیش  یه اثری   به  ارجاع (.4نکته) 
  ویرگول  از بعد  واو  رب   حرف از  خر  مازعل فرد )نات خانوادگی همه نویحندگان رکر شود. برن  ن ها ویرگول باشد. بعد از اسم 

 (.شود استفاده

 (. 24-54.تص ،1389 فرامرزپور، و  ، مجتهدی امامی،  مرهری،کریمی،) 

 نویسنده:  5(. ارجاع به اثری با بیش از 5نکته ) 
 (: شود استفاده   دیگران    )نات خانوادگی اولرن نویحنده رکر و بجای اسامی نویحندگان بعدی از واژه 



 (. 18-20، تص.1382)احمدی و دیگران، 

 .شو   استفا ه  et.al    واژه  از    یگران    (. ر منابع انگلیسی برای معا ل6نکته ) 
(Ahmadi , et.al. ,2019,p.34 ) 

 : است  او اسم  متن   ر   یه ای نویسنده نام (.ارجاع  هی به 7نکته) 
در تورتی که نات پدید ورنده اثر در متن  مده ، و ارجاع به کلرت اثر اواست؛ بالفاتله پس از اسم ایشان کافی است فق  سال 

 نشر در داخل پرانتز رکر شود.

 عنرن رویکردی دارد. ( نرز 1382مثال: در ب ث اهمرت دادن به فررت، مرهری )

 اما اگر تف ه ای و یا تف ه هایی معرن مورد نظر است، باید در پرانتز تف ه یا تف ه ها رکر شود.مثال: 

 ( نرز عنرن رویکردی دارد. 12،ص.1382در ب ث اهمرت دادن به فررت، مرهری )

 پرانتز تف ه رکر با و زول نقل   خر در اما اگر این استناد به گونه ای است که از جنس نقل زول)محتقرم یا غرر محتقرم( است، باید  

 .نمود اکتفا اسم  مقابل در  سال رکر به توان نمی و براید  استاندارد  الگوی مرابق ارجاع 

  (.17، ص.1395ابی رفتار است«)مرهری، مثال: مرهری در این خصوص تصریح دارد که »فررت معنای ارزی

 (.ارجاع  هی به چند اثر  ر موضوعی واحد 8نکته) 
اگر  زت است در موضوعی واحد به عند اثر ارجاع داده شود، کافی است درون پرانتز نات خانوادگی و سال نشر و در تورت نراز  

ویرگول از هم جدا شوند و العته به ترترب حروف الفعا اسامی  ورده  تف ه  ن رکر شود و اسامی نویحندگان  ثار مختلف با نقره 

 شود

مثال:در ارتعاط با سرمایه اجتماعی ، معمو  همه نویحندگان ایرانی با توجه به معانی هویرتی و معرفتی شان بر م وریت اعتماد 

  (......ادامه مرلب1398ی، ؛ همدان21-30،تص.1388؛ کروانی ، 12-20،تص.1398اجتماعی تاکرد دارند )اسالمی، 

 .توجه:اسالمی و کروانی و همدانی به ترترب حروف الفعا تنظرم شده اند و نعاید این ترترب بهم بخورد

ضمنا، در پاره ای موارد که تف ه خاتی مررح بوده ، تف ه رکر شده)مورد اسالمی(، در موردی که تف ه هایی مالک بود  

انی( و در موردی که کل اثر مد نظر بوده به بران عنوان اثر بحنده شده و تف ه ای رکر نشده  تف ه ها بران شده)مثل مورد کرو،

 .(است)مثل مورد همدانی

 (.ارجاع مجد  9نکته ) 

در ارجاع مجدد ایالعات درون پرانتز بصورت استاندارد رکر شود و از کاربرد کلمات پرشرن و یا همان خودداری گردد.در  

 رز همرن زاعده جاری است واز معادل های نگارش منابع انگلرحی ن

 :انگلرحی پرشرن و همان استفاده نشود یعنی

Op.cit یا Ibid 

  
 . نکته های نگارش نقل قول مستقیم 4

  استناد به نقل زول محتقرم  زت است درون گرومه باشد.(.1نکته) 

 .براید تف ه رکر و کامل تورت  به پرانتز وندر  دری گرومه،  گذاشتن و محتقرم زول نقل اتمات از بعد بالفاتله (.2نکته) 

 . در نقل زول محتقرم باید رکر تف ه حتما بشود.( 3نکته) 



و به بهانه رکر  دری در  . در تورت تعدد نقل زول از یی منعع  زت است  دری هر یی بعد از خودش  ورده شود ،( 4نکته) 

 خودداری نگردد. خرین نقل زول محتقرم، از رکر دری نقل های اولره 

 مثال: 
برخی معتقدند »انتخاب روش برای مدیریت سراسی مقوله ای تخصصی و زمرنه وند است. بنابراین هر جامعه ای الگوهای خاص  

 (. 133، ص.1371خودش را دارد«)داوری، 

  
 .استنا   هی به منابع با واسطه 5

است. اگر مدرک مورد استفاده به نقل از اثر دیگری استفاده م قق باید به منابع و مدارکی ارجاع دهد که خود  ن ها را دیده  

 منعع مشخصات استفاده، مورد  جمله ودرانتهای( کاستلز زیر مثال در) شود  ورده متن  در اتلی  مدرک تاحب نات  شده،باید ابتدا

 (. کاشفران زیر  مثال در )است شده نقل  نجا از موضوع این دهد  نشان برایدکه  به نقل از:  تععرر نگارش از بعد  پرانتز داخل در دوت

  (.27، ص.1386جامعه شعکه ای فرتت هایی به تععرر کاستلز دارد )به نقل از:کاشفران،مثال:

  
 .ذیر صفحه/صفحات 6

  زت است تف ه و یا تف ه های مورد استناد همرشه رکر شود. 

تف ه های استفاده شده، رکر شود تا داور بتواند استناد را  اتل در ارجاع دهی به یی منعع  ن است که حتما تف ه و یا (.1نکته) 

( خودداری شود و حتما تف ه و یا تف ه ها مورد استناد مولف 1395کنترل نماید. بنابراین از ارجاع نویحی کلی مثال )مرهری،

 (. 132،ص.1395رکر شود.مثال )مرهری، 

 جمله:  در برخی از موارد رکر تف ه موضوعرت ندارد.از  ن(.2نکته)  

 اگر استناد ها م توای کلی اثر باشد و تف ه خاتی مد نظر نرحت. 

 اگر استناد در پرشرنه ت قرق است که کلرت اثر مالک است. 

 در مواردی از این زعرل برور یعرعی رکر تف ه  زت نرحت.

اشد و برور یعرعی استناد ها عموما  باید توجه داشت که در متن مقاله نعاید ارجاعات کلی)یعنی بدون رکر تف ه( زیاد ب(.3نکته)  

 با رکر تف ه هحتند.

  
 .ارجاع به قرآن یریم 7

 در تورت ارجاع به زر ن کریم، مالحظات زیر رعایت شود 

او . دری زر ن کریمی که ترجمه  یه شریفه از  نجا نوشته شده، بصورت ادری کتابشناختی کامل)الگوی  مده در کتابنامه( 

 رکر شود. 

 . دارد کفایت     کریم زر ن    ن کریم مد نظر بوده و ترجمه خاتی مالک نرحت، در ابتدای کتابنامه رکر شودثانرا.اگر زر

 ثالثا. دری شماره  یه شریفه به تورت زیر باشد 

 .... شریفه   یه ،(نظر مورد سوره   زر ن کریم،سوره معارکه ....)شماره

 برن زحمت ها ویرگول باشد.

  
 البالغه و سایر متون ائمه اطهار .ارجاع به نهج  8



در این موارد نعاید ارجاع درون متن به اثر باشد و  زت است مشابه الگوی استاندارد به تاحب اثر باشد. مثال ارجاع به نهج العالغه  

، 1387: )امات علی ، باشد تورت  (.شروه درست  ن است که به این12،ص.1387نعاید به این تورت باشد)نهج العالغه، 

 (.در کتابنامه هم باید ادری گامل این نهج العالغه که استفاده شده براید. در  نجا یععا به این تورت خواهد بود 12ص.

 (. نهج العالغه.)گرداوری و تنظرم: رکر شود(، )رضا علوی تعار، مترجم( ، تهران: انتشارات زلم.1387امات علی علره الحالت) -

  
 ر  . استفا ه از اسامی استاندا9

  اتلی   نات از که است  زت  باشند؛ مشهور  عناوین   با توجه به وجود عناوین و القاب برای برخی از نویحندگان که ممکن است به  ن 

 نوشت  باید و نرحت درست( 14.،ص1398 ، جواهر تاحب) مثال.نشود استفاده عناوین   از و شود استفاده نویحی  ارجاع در ایشان

  .است نجفی ححن م مئدد ایشان  نات  (.عرا که12،ص.1398 نجفی،)

  
 .ترتیب نگارش صفحه ها 10

درست است و نه   12-14در مقات نگارش شماره تف ه های مورد ارجاع در بخش فارسی از عپ به راست باشد.یعنی مثال: تص.

12-14.    

 رعایت گردد.این الگو هم در ارجاعات درون متن و هم در کتابنامه  زت است 

    
 جهار هم.یتابنامه 

 .اصل انطباق 1
 باید برن کتابنامه و ارجاعات درون متنی از دو حرث انرعاق کامل وجود داشته باشد:

 الف.انرعاق عنوانی؛ یعنی همه مواردی که در متن ارجاع داده شده در کتابنامه باشد و بالعکس)تمات مواردی 

 داده شده باشند(.که در کتابنامه است در متن هم ارجاع 

  جلد یا و  ب.انرعاق کتابشناختی؛ یعنی ایالعات منابع ارجاع داده شده در متن با  نچه در کتابنامه  مده، یکحان باشد.از حرث سال 

 .اثر  نویحنده اسم یا و

  
 .ترتیب ذیر منابع 2

 و سپس منابع اینترنتی تنظرم شود.کتابنامه بر اسای منابع فارسی و عربی/ سپس منابع  ترن/ سپس اسناد و مدارک خاص/ 

  
 .نحوه چینش منابع 3

 هر بخش از کتابنامه)فارسی/  ترن و ...( بر اسای حروف الفعا مرتب شود. 

  
 .نمونه های نگارشی 4

 نگارش  دری کتابشناختی اثر با یی نویحنده: (.1نمونه ) 

 . تدرا: تهران محاله شناخت. (.1397مرهری، مرتضی)

 نگارش  دری کتابشناختی اثر تا پنج نویحنده:(.2نمونه ) 

  انتشارات: تهران ابعا  نظم اجتماعی. (.1399کریم)مهدیانی، رضا ؛ ححرنی، مهدی؛ امامی، فایمه؛ دریانی، مهدیه؛ و امرری، 

 . امررکعرر



 نگارش  دری کتابشناختی اثر با برش از پنج نویحنده:(.3نمونه) 

(.برنامه های توسعه سراسی. تهران:  1382کریم و دیگران )، فایمه؛ دریانی، مهدیه؛ امرری،مهدیانی، رضا ؛ ححرنی، مهدی؛ امامی

 نشر کوکب.

 رکر نات مترجم در  دری کتابشناختی اثر:  (.شیوه4نمونه) 

 (. زدرت نرت)ععای اسماعرلی،مترجم(. تهران:انتشارات سفرر. 1398مثال کتاب: نای، جوزف)

 ویراستار در  دری کتابشناختی اثر:رکر نات  (. شیوه5نمونه) 

 وزتی اثر داری ویراستار است، این موضوع زعل از تاریخ و درون پرانتز  ورده شود: 

 .تهران: نشر تعلرم.مدیریت سراسی (.1399مثال:امامی، رشرد)ویراستار()

 ن وه نگارش ایالعات کتابشناختی کتابی عند جلدی با  دری واحد:(.6نمونه) 

مه مجلدات اثر استفاده شده است و  دری مجلدات اثر همه یکحان است.در این موارد  زت است به هنگات در مواردی که ه

 ارجاع در متن مجلد مورد نشر رکر شود. 

 (. در کتابنامه بصورت زیر  دری کتابشناختی براید.13-12، تص.1، ج1381مثال: )پرعمی، 

 د: سراست روز. ج(.مشه2) شنایی با تاریخ جهان(.1381پرعمی،پروانه)

 رش ایالعات کتابشناختی کتابی عند جلدی با  دری متفاوت نگا  ن وه (.7نمونه ) 

 دری مجلدات یکحان نعود  زت است که هر جلد برور محتقل معرفی شود و در متن هم ارجاع به همان  دری باشد بدون   اگر

ز مولفه های کتابشناختی )مثل مترجم ، یا ناشر و یا تاریخ نشر(  نراز به رکر مجلد  ن.برای مثال اگر اثری در دو جلد باشد اما یکی ا

  ن ها یکحان نعاشد، باید به تورت زیر در کتابنامه براید:

 (، )رضا علمداری،مترجم(. تهران: نشر پویش. 1(. مفهوت سراست )ج1398واتس، دیوید)

 مترجمان(. تهران: نشر پویش.(،) م مد معرنی و علی ساعی، 2(. مفهوت سراست )ج1399واتس، دیوید)

عون تاریخ نشر و یا مترجم تفاوت دارد، لذا امکان تجمرع مثل نمونه با  را ندارد.در متن هم به هنگات ارجاع از مواردی  

 (. بدون رکر جلد استفاده می شود. 35-34،تص.1399( و )واتس،12،ص.1398عون)واتس،

 جلدی  عند کتابی  از  جلد  یی کتابشناختی ایالعات  نگارش ن وه (.8نمونه ) 

 عمل شود.  6اگر کتابی عند جلد دارد و فق  ما از یی یا عند جلد معرن  ن استفاده نموده ایم، مشابه نمونه 

 نگارش  دری کتابشناختی مقاله:(.9نمونه) 

 . 5-28 ،(21) 11نشریه علمی دانش سراسی. (. »نظریه های سراست اسالمی«، 1399جوادی، ایمان)

شریه شماره دوره می  ید، درون پرانتز شماره پراپی می  ید و بعد از و یرگول شماره شروع و پایان مقاله از سمت  بعد از عنوان ن

 .نرحت صص.  یا و ص.  عپ به راست نوشته شود.نرازی به کاربرد

 (: پروسته)  نالین الکترونرکی مجله از برگرفته مقاله کتابشناختی  دری نگارش (.10نمونه) 

 (.»ارتعایات سراسی در عصر جهانی«، به  دری: 1396مرربابایی، حامد )

ttp://ertebatat.journals.isu.ac.ir/article_2098_e0a9ff0ef93bd1a3dfbb27fd84a481e5.pdf 

 .ن وه نگارش  دری کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرنشده:( 11نمونه) 



تشر نشده(، دانشگاه امات تادق)ع(، تهران،  من ارشد کارشناسی نامهپایان) دیدگاه اسالت.مفهوت تلح از  (.1370مرتضایی، م مد )

  ایران.

 .ن وه نگارش  دری کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرشده در ایرانداک: ( 12نمونه) 

ی از گنج، پایگاه ایالعات  .)رساله دکتری(،دانشگاه شهرد بهشتی، زابل بازیابنظریه امنرت اسالمی (.1389اسالمی، م مدتقی )

 (. d07501ff23d1db10520494e2b947de50علمی ایران )ایرانداک ش. 

 .ن وه نگارش  دری کتابشناختی پایان نامه و رساله منتشرشده در وبگاه:( 13نمونه) 

 ایران(. بازیابی شده از )رساله دکتری، دانشگاه امات تادق علره الحالت، تهران،  الگوهای توسعه در ایران. (.1395شمس، رضا )
http://saed.isu.ac.ir/site/catalogue/325441 

  

 .نرم افزار پیشنها ی 5

 توانند از کار رفته در مقاله )درون متنی و کتابنامه(، می م ققان برای استاندارسازی منابع و مأخذ به 

ته مشروط به  ن که نرت افزار مورد نظر استانداردهای بران  افزارهای استنادهی و ساماندهی منابع پژوهشی معتعر استفاده نمایند.العنرت

شده در این راهنما را پذیرفته و رعایت نموده باشند. لذا حتما نخحت از انرعاق شروه ارجاع دهی نرت افزار با راهنمای حاضر 

 ایمرنان حاتل گردد.

  
 .نکات نگارشی 6

 . باشد ایتالری/ایرانری کتاب عنوان (.1نکته) 

 عنوان نشریه مورد اشاره بصورت ایرانری/ایتالری باشد.  اما.باشد گرومه درون و معمولی زلم با مقاله عنوان (.2نکته) 

 نقره باید در  خر عنوان کتاب باشد.اما در ارجاع به مقاله ها ، نقره باید  خر عنوان نشریه باشد. در ارجاع به کتب، (.3نکته) 

 

 پانز هم. چکیده انگلیسی 
 مقاله و چکیده . عنوان 1

عنوان مقاله و عکرده  زت است برای مخایب انگلرحی زبان نوشته شود و لذا در کاربرد الفاظ و اترالحات دزت زبان  (.1نکته) 

 شناختی  زت تورت گررد و از ترجمه ت ت الفظی و کلمه به کلمه خودداری گردد.

کلمات عنوان با حروف کوعی تا  خر نوشته شود.مگر موارد   شروع ترجمه عنوان مقاله با حروف بزرگ باشد.اما سایر(.2نکته) 

 رکر شده در نکته بعدی.

 در عنوان اترالحات م وری و خاص و اسامی با حروف بزرگ شروع شود. (.3نکته) 

  
 . واژگان یلیدی 2

 .واژگان کلردی باید مرابق با موارد درج شده در عکرده فارسی باشد.( 1نکته) 

 .شود تنظرم انگلرحی الفعای  با مرابق ردیکل واژگان ترترب (.2نکته) 

 شروع واژگان کلردی با حروف بزرگ باشد.(.3نکته) 

 .برن واژگان کلردی ویرگول گذاشته شود و در مورد  خر، نقره گذاشته شود.( 4نکته) 

  



 .معرفی نویسنده/ نویسندگان3
 نویحندگان برور کامل نوشته شود. رسم الخ  انگلرحی نات و نات خانوادگی نویحنده/ (.1نکته) 

 . ترجمه تمات مرالب ارایه شده در معرفی نویحنده، به انگلرحی نوشته شود)رتعه/ دانشگاه/ گروه/ نویحنده محئول و ...(. ( 2نکته) 

  
 شانز هم.مشابهت جویی 

، اصالت متن است یه نرم افزارهای مشابهت جو امروزه   پژوهش اخالق  و سالمت منشور اصلی   اریان از  

  سیاسی    انش  علمی  نشریه خاص   رسنجش آن به یار گرفته می شوند. ر این ارتباط موار  زیر مور  تایید

 :است
 .اهمیت مشابهت جویی 1

ای ارسالی برای  مشابهت جویی از  ن حرث مهم است که یکی از شاخص های مهم فعلی برای تشخرص تقلب علمی در مقاله ه

 نشریه، نترجه مشابهت جویی می باشد.

  .مراحل مشابهت جویی 2
 :از  مشابهت جویی در نشریه علمی دانش سراسی ححب نراز در یی یا عند نوبت به انجات می رسد که مهمترین انها ععارتند 

 یک. ر مرحله ورو  به  اوری علمی مقاله: 
داوری علمی مقاله نحعت به مشابهت جویی مقاله و ارایه نترجه  ن به سردبرر نشریه ازدات می نماید.  دفتر نشریه »زعل از/ همزمان با« 

 نترجه در پذیرش/عدمپذیرش/اتالح مقاله ل اظ ت یگردد.

  و.. ر مرحله تایید نهایی مقاله 
مشابهت جویی ت یشود تا از اتالت مقاله بعد از اعمال اتالحات توس  نویحنده و تایرد توس  داوران و دبرر فنی نشریه،مجددا 

 مقاله با توجه به اتالحات تورت گرفته ایمرنان خایر حاتل گردد.

 .سامانه مبنا برای مشابهت جویی 3
 مشابهت جویی توس  سامانه سمرم نور انجات می شود.

 .توصیه مهم به نویسندگان4
  از تا  اسی نحعت به مشابهت جویی ازدات نمایدسر دانش علمی  نشریه برای  مقاله ارسال  از زعل ای  نویحنده هر  شود می توتره 

  در جویی  مشابهت نترجه ارسال اینموارد  در. گردد می تحریع  مقاله بررسی فر یند یریق این از.گردد مرمئن خویش مقاله اتالت

 .است  درخواست مورد  سراسی، دانش سامانه یریق از مقاله ضمرمه های  فایل زالب

  رصدهای ارایه شده  ر گزراش مشابهت جویی .معنای  5
درتد مشابهت   5مشابهت جویی دارای درتد زابل زعول اولره نرحت. بدین معنا که بصورت پرشرنی نمی توان اظهار داشت که مثال 

مال دارد  درتد مشابهت زیاد و غررزابل زعول است.  نچه مهم است مصادیق مشابهت است.بنابراین احت  8کم و مورد تایرد است و 

درتد تایرد گردد.بنابراین درتد زابل زعول وجود ندارد و   8درتد مشابهت نراز به اتالح داشته باشد و دیگری با 5مقاله ی با 

از زابل زعول بودن یا غررزابل زعول بودن نترجه مشابهت جویی ، نویحنده را   2-2نشریه با بررسی نترجه مشابهت جویی، مرابق بند 

  ا اتالح  زت توس  نویحنده انجات پذیرد. مرلع می سازد ت

 .انواع مشابهت ها و نحوه حل هریک 6
 معمو  عندنوع مشابهت در نتایج ارایه شده از سوی سمرم نور، زابل مشاهده است:



 اول.مشابهت  ر نقل قول های مستقیم یه به  و صورت است: 
 یک.نقل قول مستقیم از یک منبع فارسی 

مشخص شده باشد؛ اشکال ندارد و نراز به اتالح هم ندارد. اما اگر منعع رکر منعع فارسی  ن با رکر تف ه، این نوع مشابهت اگر 

 نشده و یا نازص است)مثال تف ه ندارد( ، با رکر منعع مشکل حل می گردد. 

  و.نقل قول  ر قالب ترجمه از یک متن خارجی 
متن انگلرحی را از روی متن فارسی دیگری نوشته باشد ولی به منعع   این نوع مشابهت در موازعی رخ می دهد که نویحنده ترجمه 

 خارجی ارجاع داده باشد.برای رفع این مشابهت دوراهکار وجود دارد: 

راهکار اول: مولف مقاله نحعت به ترجمه متن با زلم خویش ازدات نماید و  ن را جایگزین نماید .در این حالت ارجاع به منعع  

 انگلرحی خواهد بود. 

راهکار دوت: مولف ترجمه  ورده شده از منعع فارسی را حفظ نماید و تغررر ندهد.اما  زت است که به منعع فارسی ارجاع دهد و  

 ارجاع به منعع انگلرحی را حذف نماید.

  وم.مشابهت  ر فهرست منابع و ماخذ 
 این نوع مشابهت اشکال ندارد و اتالحی  زت ندارد.

 سنده سوم.مشابهت  رون متن نوی
 برای رفع این نوع از مشابهت نرز دوراهکار وجود دارد: 

 . نماید رفع   راهکار اول: نویحنده  زت است با بازنویحی متن به زلم و ادبرات خودش ، مشابهت را

 . شود نوشته  ن   راهکار دوت. اگر اترار بر حفظ متن است، باید بصورت نقل زول در ید و ارجاع

 اساتید   به  مهم  توصیه .7 
 زت است اساترد م ترمی که در مقاله های مشترک با دانشجویان مشارکت دارند، حتما م توا ، اتالت و سالمت متن را مالحظه  

و تایرد نموده و در نهایت اجازه از ثعت نات خود را در زمره نویحندگان بدهند.یععا با ثعت نات، محئولرت های حقوزی متعارف  

  دت ایالع از تخلف سایر نویحندگان، دلرل موجهی نخواهد بود.برعهده ایشان بوده و ع

  

 هفدهم. فایل ارسالی 
 بدون مشخصات نویحندگان. Word  افزارنرت  در  انگلرحی عکرده  همراه  مقاله فایل .1

 با مشخصات نویحندگان. Word  افزارنرت  در  انگلرحی عکرده  همراه  مقاله فایل .2

 http://www.samimnoor.ir نور.یابی شده در سامانه سمرم مشابه .فایل مقاله 3
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هحتند، این زحمت بصورت ترکرعی )یعنی ترکرب معاحث مفهومی و نظری( می  در مقاله هایی که در بردارنده ت لرل های  ماری  

 ید؛ عرا که در این مقاله ها ب ث روش و ت لرل  ماری برجحته است. لذا از یی ترتر واحد استفاده شود و معاحث مفهومی و  

 نظری از هم جدا نشود. 

  
  .تمریز بر مفاهیم اصلی 2

رم کلی و  مفاه تعریف و بران از و شوند مررح  دارند، نقش مولف ت لرل و تجزیه در که مفاهرمی فق  است   زت زحمت در این  

 حاشره ای مقاله خودداری گردد. 

  
  . نگارش تعریف منتخب 3

ورود تفصرلی به تعاریف با توجه به تخصصی بودن نشریه  زت نرحت. بلکه با مرور اجمالی ان ها باید تعریف منتخب بصورت  

 محتند نوشته شود.دزرق، تریح و 

  
  .انواع تعاریف4

 به تناسب نراز م قق ،  زت است تعریف مفاهرم در سرح لغوی، اترالحی و عملراتی نوشته شود. 

  
  ی تعاریفاستنا  ه .5 

  تعریف لغوی محتند باشد به منابع لغت شناسانه اتلی و مرجع

  باشدتعریف اترالحی باید از منابع تخصصی و دست اول در موضوع 

  تعریف عملراتی ، متناسب با رویکرد و موضوع ت قرق خواهد بود.

  حت. نر نراز مورد عملراتی  تعریف  معمو   ت لرلی –در مقاله های توترفی  (.1نکته ) 

  
  . ساختار مطالب 6

در نگارش تعاریف ، ساختار عمومی مقاله های نشریه رعایت گردد. یعنی با ترترهای فرعی متناسب ب ث ارایه گردد و از تعدد  

 .گردد خودداری مخل ادغات زیاد ترترها و یا 

ن  زت است ساختار ب ث را عنر   است،  سراسی مشروعرت بر اجتماعی  سرمایه تاثرر مرزان بران پی  در م ققی اگر مثال:

  سازماندهی نماید:

  .معانی مفهومی و نظری 2

  سرر برای ورود به ب ث( 1)توضرح مقدماتی در حد

  .سرمایه اجتماعی 2-1

سرمایه اجتماعی از حرث لغوی د لت دارد بر ............)منعع(، و از حرث اترالحی تعاریف متعددی ارایه شده که د لت بر 

............. ...................دارند)منعع(.در این ت قرق بدلرل .........................این تعریف از سرمایه اجتماعی انتخاب شده است:.......

)منعع/ اگر از تعاریف موجود انتخاب شده. اگر ترکرعی از تعاریف موجود است رکر شود که مولف ترکرب نموده و منعع تعاریف  

را بدهد که از انجا تعاریف اولره را گرفته و خودش ترکرب نموده است(.ه که از حرث عملراتی بدین معنا است)تعریف  اتلی 

  عملراتی م قق براید(



  . مشروعرت2-2

  به همان سراق با  ادامه یابد.

  
  . تجمیع/ تفکیک مباحث مفهومی و نظری7

رع معاحث نظری و مفهومی انجات شود. به این معنا که در ریل هر مفهوت که  در مقاله هایی که با ت لرل  ماری کار دارند، تجم

نوشته می شود هم تعریف منتخب و هم نظریه منتخب  ورده شود. در این مقاله ها عون تعاریف عملراتی مد نظر هحتند اختصار  

  در نظریه مخل ت قرق نرحت.

ند؛  زت است که معانی نظری ازمفهومی جدا شود. زیرا در بخش  هحت تفحرر  ویا ت لرلی –اما در مقاله هایی که با رویکرد توترفی 

نظری م قق  زت است در پایان بخش نظریه ها به الگوی ت لرلی برسد که معنا تفحررهای بعدی را تشکرل می دهد. به ععارت  

 دیگر بخش نظری خرلی مهم می شود و از اینجا از ت لرل های  ماری متمایز می گردد.

  
  ارایه الگوی تحلیل .8

منظور از الگوی ت لرل  ن است که مولف  زت است بررسی نظریه ها را هدفمند انجات دهد. یعنی نظریه ها بران شوند، نقد شوند، 

سپس نظریه منتخب بران گردد. سپس از نظریه های بران شده برای متغررهای ت قرق یی الگوی واحد سازماندهی شود که  ن  

        رل در ادامه ت قرق باشد.الگو معنای ت ل

 ORCIDنوز هم.شناسه اریید 
  
به عنوان شناسه ان صاری نوسندگان و م ققان در   2012کارکتری است که از اکتعر  16)ارکرد( یی کد  ORCID.شناسه 1

       Open Researcher Contributor IDگحتره جهانی تعریف شده است.این عنوان به مخفف ععارت زیر است: 

  
ی شان و تحهرل دسترسی دیگران به مقاله ایشان ،  .نویحندگان نشریه علمی دانش سراسی با هدف کمی به ترویج یافته های علم2

 ( نحعت به تهره و درج شماره ارکرد خود در مقاله شان ازدات می نمایند.1399)پایرز و زمحتان 32از شماره

  
 است.  4. دریافت این شناسه رایگان و مرابق بند 3

  
 یی نماید:.به منظور دریافت این شناسه هر نویحنده  زت است مراحل زیر را  4

  
  https://orcid.org/register اول.رجوع به سایت 

 دوت.جدولی نمایش داده می شود که  زت است ایالعات جدول کامل شود.

  سوت. ثعت نات کردن سه گات دارد که با انجات  ن کد ارکردی شما  مده ارایه می شود.

 رزمی ارکرد   16کد عهارت. دریافت 
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 بیستم.سایر مالحظات 

 

 فارسی  ر متن غیر مطالب  نگارش عدم.1 

اتل در مقاله های دانش سراسی  ن است که بصورت فارسی به بران مرالب ازدات شود. لذا از نگارش متون به غرر این زبان  

استفاده شود، ترجمه  ن در متن براید و متن عربی  خودداری شود. در مواردی که از  یه شریفه و یا حدیثی و ...  زت است 

 بصورت یادداشت رکر شود.

 فارسی  غیر  متن  مجاز مصا یق.2 
در مواردی که یی جمله و یا کلمه خاص غرر فارسی موضوع ب ث در متن است و یا  یه شریفه ای بصورت خاص دارد ت لرل  

  ادداشت ها می  ید.می شود، رکر  ن متن در متن بالمانع است و ترجمه  ن در ی 

 . هزینه پر ازش 3
گونه  بدون أخذ هیچ "السالم نشریه علمی » انش سیاسی« به صاحب امتیازی  انشگاه امام صا ق علیه  -

 نماید. های را بررسی و چاپ می از نویسنده)گان( مقاله  "ایهزینه 
 


