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  دانشگاه اراک   روان شناسی   دانشیار   دکتر سعید موسوي پور 
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 ل تدوین مقالهدستورالعم

 نازک Times New Roman	قلم با التین هايمتن براي ،11 نازک	B Zar	، با قلمA4		هاي ارسالی بایستی در کاغذحروفچینی مقاله -1

 سانتیمتري 1,25 فاصله با و باالتر هايویرایش یا	Microsoft Word 2003-2007	محیط در سانتیمتر، 1 سطور میان تقریبی فاصله با 11

  .شود انجام کاغذ پایین و باال از سانتیمتري 1 فاصله و راست و پچ از

  دستورهاي نقطه گذاري در نوشتار متن رعایت شوند. -2

  .باشد همراه	چکیده انگلیسی	مقاله با -3

  :باشد زیر هايبخش داراي و A.P.A	پژوهشی در قالب	-مطابق ساختار مقاله علمی	بایستی ارسالی هايمقاله		-4

  ابتدایی الف) بخش

  در بخش ابتدایی مقاله می بایست نکات زیر رعایت گردد:

  .نکند تجاوز کلمه 16 از و باشد تحقیق موضوع بیانگر و بوده گویا و خالصه باید مقاله عنوان	عنوان مقاله:  �

نده مسئول .نشانی کامل نویسگردد درج آنها سمت	نام نویسنده/ نویسند گان، نام دانشگاه/ محل اشتغال، درجه علمی و  �

رقسمت پاورقی یا پانوشت صفحه اول د) الکترونیکی نشانی و دورنگار همراه، ثابت، تلفن شماره	-مکاتبات(شامل نشانی پستی

  آورده شود.

ها و ها، روششامل شرح مختصر و جامعی از محتواي مقاله با تأکید بر طرح مسأله، هدف	چکیده فارسی و چکیده انگلیسی: �

  کلمه تنظیم شود. 200کیده در یک پاراگراف و حداکثر در گیري است. چنتیجه

  .باشد واژه هفت الی پنج حداکثر		واژگان کلیدي �

  ب) بخش اصلی

مقدمه، روش اجراي پژوهش، یافته ها(تجزیه و تحلیل داده ها)، «متن اصلی یک گزارش پژوهشی دست کم باید داراي پنج بخش؛ شامل: 

  باشد.» ذگیري و بحث، و منابع و مآخ نتیجه

ۀ مسئله و اهمیت آن، مروري بر پیشینۀ موضوع، هدف، پرسش ها و یا فرضیه هاي پژوهش دربار بررسی و بحث به مقدمه بخش در: مقدمه	-1

  پرداخته می شود.

 مطالعه ات است الزم رواین از. است شده انجام			هچگون پژوهش که کند بیان خواننده به باید دقت به بخش این: پژوهش اجراي روش	-2

  ها عرضه شود. روش نمونه برداري، ابزارهاي پژوهش، طرح پژوهش و روش تحلیل داده نمونه، حجم مطالعه، مورد آماري جامعه پژوهشی،

  .گردد می ارائه بخش دو در قسمت این): تحلیل و تجزیه( ها یافته	-3

  ه هاي آماري)الف) توصیف داده ها (رسم نمودار، جداول توزیع فراوانی و جداول مشخص

  ب) تحلیل داده ها (آزمون هاي آماري)

اساسی و توجه به روابط بین نتایج و فرضیه هاي مورد مطالعه، تفسیر و ارزشیابی نتایج حاصل  تأکید ضمن بند، این از هدف: گیري نتیجه	-4

ین باید مشخص شود که این مطالعه تا چه از آن پژوهش است. در این بخش باید محدودیت ها و پیشنهادهاي پژوهش نیز بیان گردد.همچن

  حد به روشن شدن مسئله مورد نظر کمک کرده است. نتایج بایستی با نظریه ها و پژوهش هاي مطرح در پیشینه ربط داشته باشند.

  شیوه ارجاع دهی	

ید امانت را رعایت و مآخذ و منبع ترویجی، در نقل گفته ها، نوشته ها و کارهاي دیگران با -پژوهشی یا علمی -نویسنده یک مقاله علمی

  مورد استفاده را به شرح زیر ذکر نماید:

  )صفحه سال، نویسندگان، /نویسنده خانوادگی نام: (دارد نویسنده چند یا یک که منابعی براي	*

  )صفحه سال، ،.... از نقل: (است شده قول نقل دیگران نوشته از که منابعی براي	*

  ، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال)html	م خانوادگی نویسنده یا نام فایلترنتی (نااین منابع براي	*
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یا عالمت “ 				” گیومه داخل در نوشته است الزم شود استفاده مقاله در مستقیم قول نقل صورت به دیگران از نوشتاري یا گفتار اگر	*

  .گیرد قرار »						«

  ات داخل متن در قسمت پایان مقاله فهرست منابع و مآخذ درج می گردد.امل ارجاعک آدرس داشت توجه باید	*

  .گردد می استفاده »همان« واژه از خانوادگی نام نوشتن جاي به متن، داخل در متوالی طور به ارجاعات تکرار صورت در	*

  :مآخذ و منابع فهرست در ارجاعات نوشتن روش	

  بتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر می شود.ان مقاله، اپای در دهی ارجاع توالی ترتیب	-

  .شود می تنظیم الفبا حروف حسب بر مؤلفان خانوادگی نام ترتیب به و شماره ذکر با مآخذ و منابع فهرست	-

یک، ، نام نشریه با حروف ایتال“			” گیومه داخل مقاله عنوان نویسنده، نام سپس و خانوادگی نام ترتیب، به منبع هر مشخصات	-

  دوره(جلد)، محل انتشار، تاریخ انتشار نوشته می شود.

  ی ارجاعات در فهرست منابع و مآخذ، قرآن مجید و سپس نهج البالغه در ردیف اول و دوم قرار می گیرند.توال و ترتیب در	-

  .گردد می مشخص جا بی و تا بی نا، بی: عبارت با ترتییب به نشر محل بدون یا تاریخ بدون نام، بدون موارد	-

نبوده، اما در تهیه مقاله استفاده شده است، تحت عنوان کتاب شناسی  ارجاع مورد مستقیم طور به مقاله در که را منابعی تواند می مؤلف	-

  پس از فهرست منابع ذکر کند.

  :شود رعایت زیر الگوي وزیري، قطع در نشریه آرائی صفحه جهت ظاهري شکل نظر	از	

  نتنوع فو  اندازه  موضوع

  12Bold  B Zar  عنوان مقاله فارسی

  B Zar  11  اسامی نویسندگان فارسی

  B Zar  		11  متن چکیده فارسی

  11Bold  B Zar  تیترهاي داخل متن

  11Bold  B Zar  کلیدواژه

  B Zar  11  متن

  B Zar  		10  پانویس فارسی

  Times NewRoman  8  پانویس التین

  B Zar  10  اهشکل و نمودارها		عناوین جداول،

  B Zar  11  منابع فارسی

  Times NewRoman  11  منابع التین

  انگلیسی چکیده

  Abstract  12Bold  Times NewRoman	تیتر

  BoldTimes NewRoman 12  عنوان مقاله انگلیسی

  Times NewRoman  11  اسامی نویسندگان انگلیسی

  Times NewRoman  11  متن چکیده انگلیسی



                             

 6

  

  

  سخن مدیر مسئول :

هاي جامعه در کلیت آن و در عملیات مربوط به این حوزه مهم در زمره مسئولیت .وزش و پرورش یک حق عمومی است آم

 .عنوان عاملی براي عدالت مورد توجه قرار گیرد تواند بهگیرد که میطور خاص قرار میهاي عمومی و دولتی بهقلمرو سیاست

سوداي برابري و عدالت را در سر بپروراند بنابراین شرایط اقلیمی  دتواننمی ش استواروپروراي بدون آموزشچون هیچ جامعه

عنوان یک منبع کسب درآمد و نیاز به نیروي کار کودکان به ،مشکالت اقتصادي  ،جمعیت کم و یا بسیار پراکنده با اي منطقه

ایه و تلفیقی در پچند آموزش در کالس هاي  دهدها نشان میبررسی .تواند مانع ارائه خدمات مناسب آموزشی شوند نمی ...

ها بخشی به این کالسقدمت طوالنی برخوردار است و نادیده انگاشتن الزامات کیفیت ازبیشتر کشورها ازجمله ایران 

دهد که اصالح بررسی عوامل و عناصر مؤثر در این فرایند نشان می .ناپذیري را در پی خواهد داشت هاي جبرانخسارت

تغییر  ،هاي ارزشیابی اصالح شیوه ،تهیه و تولید مواد آموزشی  ،بهبود راهبردهاي یاددهی یادگیري  ،ندهی برنامه درسی سازما

شده در زمینه عناصر تاثیرگذار هاي انجامباشد با هدف دستیابی به پژوهشمعلم و غیره حائز اهمیت مینقش معلم با توجه به تربیت

هاي ریاست محترم هاي چندپایه و تلفیقی نشریه علمی تخصصی حاضر با درایت و حمایتکالسدر ارتقاي کیفیت آموزش در 

معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه جناب آقاي دکتر طاهري نیا در راستاي  و خنیفردانشگاه فرهنگیان جناب آقاي دکتر 

هاي چند پایه و تلفیقی و اشاعه یفیت آموزش در کالسمؤثر در ارتقاي ک عناصراي شده در زمینهدستیابی به پژوهش بیان جمع

هاي ریزي و اجرا در پرورش نشریه علمی تخصصی پژوهش در آموزشگذاري و برنامههاي سیاستها به حوزههاي آنیافته

نشریه است این مجموعه اولین شماره هاي استان مرکزي تهیه و تدوین شدهچند پایه و تلفیقی توسط مدیریت امور پردیس

  .باشندمی

  مجتبی حیدري ، مدیر مسئول 
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