باسمه تعالی

کمیسیون نشریات جامعة المصطفی

(ص)

شیوه نامه تدوین و ارسال مقالههای علمی

 -1مقاله باید حاصل دستاورد علمی و پژوهشی نگارنده و برخوردار از مختصات بایستة روش شناختی ،محتوایی نوپرداز و سامانیافته در ارائه موضوع مورد
تحقیق بوده و برای چاپ به نشریات دیگر ارسال نشده باشد .لذا الزم است همه نویسندگان مقاالت ،ضمن ارائه نامة درخواست چاپ مقاله ،آن را امضا
نمایند.
 -2پذیرش اولیه مقالهها منوط به رعایت شیوهنامة تدوین و ارسال مقالههای علمی و سپس سیر مراحل داوری ،کسب امتیازات الزم ،اخذ تائیدیه همکاران
علمی نشریه و در پایان جمع بندی هیأت تحریریه است.


بدیهی است فصلنامه هیچ گونه تعهدی در قبال پذیرش و یا رد مقالههای علمی و پژوهشی برعهده نخواهد داشت .همچنین همة مسئولیتهای
ناشی از عدم صحت علمی و یا دیدگاههای نظری و ارجاعات مندرج در مقالههای علمی و پژوهشی بر عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود .با
وجود این ،مدیریت نشریه در ویرایش مندرجات مقالههای علمی و پژوهشی آزاد است.



نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ آزاد است.



همهی حقوق قانونی فصلنامه محفوظ است.

 -3مقاله باید به صورت تایپشده در فایل  ،wordحداکثر در  20صفحة کاغذ استاندارد  A4با رعایت فاصلة سه سانتیمتر -در حاشیه – از هر طرف و با
فاصلة یک سانتی متر بین سطرهای نوشتاری و خط  B royaو اندازه قلم  12به همراه نسخه  PDFکه دارای نام و نشانی دقیق پست الکترونیکی،
شمارة تلفن محل کار و رتبة علمی باشد به نشانی پست الکترونیکی فصلنامه و از طریق سامانه نشریات جامعة المصطفی ارسال گردد .در صورت ارسال
پستی ،به همراه اصل مقاله ،لوح فشرده که حاوی نسخه  wordو PDFمقاله باشد ارسال گردد.


تذکر :عنوان و چکیدة مقاله باید به التین ترجمه و به پیوست ارائه گردد.

 -4مقالة ارسالی باید دارای ساختار مقالههای علمی شامل :عنوان ،چکیده( 250تا 200کلمه) ،کلیدواژه(سه تا شش کلمه) ،مقدمه ،متن ،نتیجهگیری و
فهرست منابع و مآخذ با رعایت شرایط ذیل باشد:


مقاله باید برخوردار از عنوان دقیق علمی ،رسا ،مختصر ،مفید ،مناسب و گویای محتوای مقاله و نوشتار باشد.



نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان باید در زیر عنوان مقاله و سمت درجة علمی و نشانی پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان در پاورقی
صفحه اول ذکر شود.



چکیده یا خالصه نوشتار باید به نحوی فشرده و حداکثر در ده سطر(بین  200تا  250کلمه) ،شرحی مختصر و رسا از ضرورت پرداختن به موضوع،
هدف ،ماهیت و چگونگی انجام پژوهش به همراه مهمترین نکتههای محوری متن و دستاوردها و نتایج تحقیق باشد.



در انتهای چکیده ،کلمات کلیدی متن مقاله بین سه تا شش واژه بیان گردد.



مقدمه مقاله ،محل طرح و بیان مبانی علمی و نظری موضوع مقاله ،اهمیت و ابعاد موضوع مورد پژوهش و منظور پژوهشگر از طرح و انتشار آن
است .بدین منظور الزم است زمینههای قبلی پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله مورد تأکید قرار گرفته باشد و در پایان مقدمه ،روش تحقیق و
ساختار مقاله بیان گردد.
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متن اصلی :متن مقاله باید بیانگر چگونگی روش و روند کار باشد .شیوه پاسخگویی به سؤاالت و آزمون فرضیه پژوهش ،جامعه
آماری ،نحوه نمونهگیری ،روشهای گردآوری دادهها و شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات باید به گونهای باشد که در این بخش از
پژوهش ،یافتههای آماری و غیرآماری که در راستای آزمون فرضیه گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل ،شرح و توضیح قرار گیرد.



نتیجه گیری :در پایان عملیات پردازش محتوای تحقیق ،باید نتایج حاصله از تحقیق و آزمون فرضیه ،به گونهای منطقی و مفید که حاوی بحث و
نتیجهگیری باشد ارائه گردد .بدین منظور میتواند همراه با جدول ،نمودار ،شکل ،عکس و یا پیشنهاد کاربردی مقاله باشد.

 منابع و مأخذ :تمام منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست منابع و مأخذ پایان مقاله در صفحهای جداگانه به ترتیب حروف الفبا و تفکیک منابع
فارسی و التین به روش  APAآورده شود.

روش ارجاع دهی ()APA
عبارت  APAاز انجمن روان شناسان آمریکا اقتباس شده است .امروزه این روش مرسوم ترین شیوة ارجاع نویسی در جهان است .دراین شیوه مشخصات
مطلب نقل شده به صورت خالصه (نام خانوادگی ،سال انتشار و شماره صفحه) نوشته شده و مشخصات جامع منبع به شکل «نام خانوادگی  ،نام (سال انتشار)  ،نام
کتاب یا مقاله  ،نام مترجم{در صورتی که ترجمه باشد} ،محل نشر :ناشر» براساس حروف الفبا در پایان نوشتار آورده شود .برای مثال در متن (دالور،1375 ،
ص )21نوشته شده و در پایان «:دالور ،علی( ،)1375روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی ،تهران :مؤسسه نشر ویرایش» نوشته میشود.

ارجاع به منابع در متن مقالهها
ارجاع به منابع در متن به روش زیر می باشد:


الف -ارجاع به منابع فارسی:
 -1ذکر سال انتشار منبع پس از مشخصات نویسنده
نمونهی ارجاع به منابع فارسی :جورابلو( )1384امنیت اخالقی را متکی بر دولت و ابزارهای رسمی حکومت میداند.
 -2ذکر سال انتشار منبع به همراه مشخصات نویسنده
نمونه ارجاع به منابع فارسی :امنیت ،متکی بر دولت و ابزارهای رسمی حکومت است(جورابلو.)1384 ،



نکته؛ هنگامی که فقط یک منبع بیش از یک نویسنده دارد نام نویسنده اول را نوشته و برای بقیه از لفظ « و دیگران» استفاده مینماییم.
نمونه :بدین منظور ایجاب میکند آموزش و اطالع رسانی قواعد زندگی جمعی ،در محیط آپارتمانها مورد توجه قرار گیرد(بیات و
دیگران.)1387 ،
الزم به ذکر است در پایان مقاله مشخصات همه نویسندگان نوشته میشود.



ب -ارجاع به منابع التین:
 -1مشخصات نویسنده و سال انتشار به صورت التین نوشته می شود.
نمونه :هنوز به دلیل ماهیت پیچیدهی شغلها ،تشخیص جایگاه اجتماعی افراد ،بسیار دشوار است)Fyfe ,1999( .

 نکته :هنگامی که یک منبع بیش از یک نویسنده دارد ،نام نویسنده اول را نوشته و برای بقیه از عبارت « » etal.استفاده مینماییم.
مانند :به لحاظ پیشبینی وضعیت فرهنگی در جوامع غربی به نظر میآید که وظیفه شناسی افراد با ایمان از مهمترین نیازهای الگوی در فرهنگ
است.)Roberts etal.,2005( .
الزم به ذکر است در پایان مقاله مشخصات همه نویسندگان نوشته میشود.

2

 ج -ارجاع به منابع ترجمه:
در خصوص منابع ترجمه ،نام مترجم بین نام نویسنده و سال انتشار نوشته میشود.
نمونة ارجاع به منابع ترجمه :سازمانها ،امروزه موفقیت را در رفع اثر بخش مشکالت ،کاستن ترس اهالی محل از وقوع جرم و با
احتساب افزایش همکاران جدید برای پیش گیری از جرایم مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهند (اندرسون ،ترجمهی بغدادی،
.)1385
در صورتی که منبعی را معرفی کردهایم و بخواهیم بالفاصله برای ارجاع منبع بعدی در متن به همان منبع اشاره کنیم از عبارت «همان منبع»
استفاده میشود.
نمونه  :توجیه اخالقی عمل خالف توسط مجرمان ،عنصر چهارم در تصمیم گیری منطقی آنها در ارتکاب به جرم است ( )1997،clark؛ ...دراین
جا بین تصمیم گرفتن فرد برای بزه کاری با تصمیم گیری حادثه ای – که فرد براساس موقعیت و شرایط آنی به جرم مبادرت می ورزد -تفاوت
قایل شد(همان منبع).
اگر منبعی فاقد نویسنده باشد نام تهیه کننده (سازمان و یا نهاد) به جای نویسنده نوشته میشود .در منابع ترجمه نیز در صورت مشخص نبودن نام
مترجم ،نام تهیه کنندة ترجمه نوشته میشود نمونة تألیفی :این مسأله تا دورههای اخیر نیز تداوم پیدا کرده است (معاونت پژوهش حوزه علمیه،
.)1385
نمونة ترجمهای :در نتیجه با احساس رفتار ناعادالنه ،نارضایتی به وجود میآید (ترویانوویچ و باکاروکس ،ترجمة دفتر تحقیقات کاربردی حوزه
علمیه .)1385
ارجاع به نویسندهای که در یک سال چند مطلب دارد پس از سال اثر از حروف «الف ،ب» و در منابع التین از حروف «  » A, Bاستفاده میگردد.
نمونه ( :رابینز ،ترجمة پارسیان و اعرابی ،الف  )1378و (رابینز ،ترجمة پارسیان و اعرابی ،ب .)1378

ارجاع به منابع در پایان مقاله:
تمام منابع مورد استفاده در متن باید در پایان مقاله در صفحه ای جداگانه تحت عنوان منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و تفکیک فارسی و التین نوشته
شود شیوة نگارش آنها به شرح ذیل میباشد:
کتاب فارسی :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر.
نمونه کتاب فارسی تألیفی و ترجمهای:
 -1شاملو ،سعید( ،)1385بهداشت روانی ،تهران :رشد
 -2تروویانویچ ،رابرت و باکوروکس ،بانی ( ،)1383پلیس جامعه محور ،ترجمه دفتر تحقیقات کاربردی معاونت طرح و برنامه و بودجه ناجا ،تهران :فرات.
نمونه کتاب انگلیسی:
- Clark, Ronald (1997), situational crime prevention successful case studies, New York: Harrow & Heston
publishers.
مقاله فارسی :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره و صفحات مقاله (آغاز و پایان).
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نمونه مقاله فارسی:

 عبدی ،توحید( ،)1383تبیین رویکرد جامعه محوری ،فصلنامه دانش انتظامی ،سال ششم ،شماره  ،4صص .13-28نمونه مقاله انگلیسی:
1.Sanders,Beth A.(2008), using personality traits to predict Police Officer Performance,
Policing, Vol.31 No.1,pp.129-147
پایاننامه فارسی :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان پایاننامه ،نام دانشگاه ،سایت اینترنتی که پایاننامه مذکور در آن در دسترسی میباشد.
نمونه پایاننامهی فارسی:
 رضا بخش ،حسین ( ،)1373بررسی انگیزش پیشرفت در یادگیری و آموزش و عوامل وابسته به آن در دانشجویان دانشگاه هایدولتی ،پایان نامه دکتری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران.

نمونه پایاننامه انگلیسی :
1. Michal ski, J.r.(2005), Retention in the Nursing Profession: A Study of the Effects of Corporate Ethical
Value on Organizational Commitment, Dissertation for the Degree of Doctor of Business Administration ,
َNova Southeastern University: Available at: http://proquest.umi.com/login
سایت اینترنتی :نام خانودگی ،نام (سال انتشار و یا روز آمدن شدن) ،عنوان مطلب ،آدرس سایت به صورت کامل.
نمونه سایت اینترنتی:
1. Lynch, Jessica (2006) , Ensuring Ethical Standards of Research: Key issues for Australasian Policing,
http://www.acpr.gov.au/pdf/I_4%20ethical%20standards.pdf
همایش و کنفرانسها :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان مقاله یا عنوان کتاب ،محل نشر :ناشر.
نمونه همایشها و کنفرانسها:
 جمراسی ،علی اصغر و دیدگاه ،محمد حسین ( .)1388پلیس چابک و متغیرهای تأثیر گذار در چشم انداز ایران  ، 1404مجموعه مقالههای همایش پلیس،امنیت و چشم انداز  1404جمهوری اسالمی ایران ،تهران :مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی.
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