راهنمای نگارش ،روند بررسی و شرایط پذیرش مقاله در دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی
روانشناسی بالینی و شخصیت
نویسنده/نویسندگان گرامی ،حسب مصوبه کمیسیون نشریات وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری مبنی بر تغییر نام نشریه دانشور رفتار بهه دو فصلنامه لنیل  -پژوهشل
روانشامس بملیا و شخصیت ،نشریه حاضر پذیرای مقاله هایی در دو گستره یاد
شده می باشد.
الف) نحوه تميپ هقمل :

.1
.2
.3
.7
.5
.6
.4
.8

تایپ در محیط نرمافزار  Microsoft Office Wordبا تنظیم های کامل زبان
فارسی ،انجام شود.
تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیمفاصله باشد (به طور نمونه؛ "مهیشهود"،
"کتابها"" ،کمتر"" ،بیشتر" و .)...
رسم جداول ،تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل
نمونه ( )3/74تایپ شود  .از " فاصله گذاشتن"به وسیله "،تب" و یا "اینتر" در
این جا ،خودداری شود.
از قلم بولد شده  B Nazaninبا اندازه  12برای تایپ متن فارسی ،قلم معمهولی
 B Zarبا اندازه  11برای چکیهده فارسهی و نیهز قلهم  Time new romanبها
شماره  9برای متن انگلیسی ،استفاده کنید.
منحنیها ،نمودارها و اشکال به صهورت سهیاه و سهفید و بهه کمهن نهرم افهزار
 Microsoft Office Wordترسیم و تنظیم ،شده باشند.
جداول و نمودارها باید به وسیله شماره ،مشخص گردند و در مهتن مقالهه نیهز بها
همان شماره ،مورد اشاره قرار گیرند( .مانند جدول  ،1نمودار )2
اسامی و اصطالحات التین باید در زیر همان صفحه ،زیرنویس شوند.
چنانچه مقاله ،مسهتخر از طهرح پژوهشهی مصهوب اسهت ،در پهاورقی صهفحه
نخست  ،با ذکهر مرکهز /موسسهه تهامین کننهده اعتبهار طهرح پژوهشهی ،مراتهب
زیرنویس شود.

ب) ترتیب لاموين و سمختمر هقمل :

 .1عنوان (با فونت بولد شده  B Trafficبا شماره .)22
 .2نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیهر (رعایهت مهوارد
ذیل ،جهت در مشخصات نویسنده/گان ،در چکیده فارسی و انگلیسی ،ضهروری
است به عالوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شهده مجلهه را بهرای تنظهیم
مقاله خود ،مالحظه کنید)؛
 -نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده BZar

با شماره .)11
 شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیهب بهارعایت؛  )1سطح تحصیلی /مرتبة علمی )2 ،گروه آموزشی )3 ،نام دانشگاه (در چکیده
فارسی با قلم معمولی  B Lotusبا شماره .)11
 ستاره گذاری و تعیین نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان به همهراه آدرپست الکترونین وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  BZarبا شماره .)9

.3
.7
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چکیده فارسی( 222تا  322کلمه) به همراه کلید واژههها (حهداکرر هفهت کلمهه)
شامل)مقدمه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
چکیده انگلیسی:شامل)مقدمه ،روش ،نتایج ،بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
مقدمه.
روش :شامل( نوع پژوهش  ،آزمودنی  :جامعه آماری و نمونه پژوهش  ،ابزارههای
پژوهش ،شیوه انجام پژوهش و شیوه تحلیل دادهها).
نتایج.
بحث و نتیجه گیری.
منابع.

ج) شیوه ارجمع ده در هتن

ارجاعدهی را از شروع مقاله ،تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،
انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده ،ادامه دهید (از گذاشتن پرانتز در متن مقالهه و
ذکر؛ فامیل مولف ،سال و صفحه در آن ،خودداری کنیهد) .در فهرسهت منهابع پایهانی،
منابع مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله ،پشهت سهر ههم قهرار دهیهد.
چنانچه استفاده از منبعی ،تکرار شده است ،شماره همان منبع مورد اسهتفاده را مجهددا
در متن ً ،اشاره کنید.

د) شیوه هابع نويس در فهرست هامبع
فمرس
 -هقمل ل  :نیههن نفههس ،پههدرام ( .)1344بررس هی نههوزادان مههادران دیههابتی .مجلههه

بیماریهای کودکان ،سال  ،3شماره  ،2صص .63-85
 کتمب :قرهباغیان ،مرتضی ( .)1342اقتصاد رشد و توسعه .تهران :نشر نی. ترجی کتمب :الیون ،دیوید ( .)1382پسامدرنیته ،ترجمه محسن حکیمی .تهران:انتشارات آشیان.
 فصن از کتلمب :بهرامهی ،فریهدون و نهوحی ،علینقهی ( .)1345کنتهرل کیفیهتآزمایشهای لیپیدهای سرم .در :تضمین کیفیت آزمایشگاهی؛ محمهدی ،حسهن و
جلیلی ،حسین ،تهران :مرکز نشر دانشگاهی ،صص .61-52
 پميمن نمه  -احمدی ،جواد ( .)1344تأثیر نمن یهدددار در کهاهش نهدول انهدازةگواتر در شهریار .پایان نامه کارشناسهی ارشهد ،تههران :انسهتیتو تحقیقهات تغذیهه ،
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
هقمل هاتشر نشده -محمدی ،حسن و احمهدی ،جهواد .عهوار ناشهی از مصهر
کینیدین در  322بیمار قلبی .مجله نظام پزشهکی جمههوری اسهالمی ایهران ،زیهر
چاپ.
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ه) شرايط داوری و پذيرش هقمل :

.1
.2
.3

.7
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مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش ،به چهاپ رسهیده
باشد به عالوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز ،ارسال نشده باشد.
مقاله مستخر از پژوهش نویسنده /نویسندگان باشد.
داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجهام و سهپس در صهورت احهراز شهرایط
عمومی اولیه فوق الذکر ،جهت داوری برای سه داور ،ارسال مهی گهردد .چنانچهه
مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان ،قرار نگرفهت ،عهدم اولویهت بهه نویسهنده
ابالغ میگردد .اگر حداقل دو نفر از داوران ،اصالح مقاله را پیشنهاد دهنهد ،نظهر
داوران ،به اطالع نویسنده خواهد رسید .نویسندگان محترم باید مقاله اصالح شده
را که در آن بخش های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده اسهت بهه همهراه
نامه شرح نحوه اصالحات ،در سایت مجله در نمایند.
مقاله اصالحی نگارنده/گان ،جههت داور نههایی ارسهال مهی شهود و در صهورت
دریافت تایید نهایی از سوی وی به عالوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمهی
فوق الذکر ،در اولویت چاپ قرار میگیرد.
هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر ،نامشخص است.
نویسندگان در ارجاعات خود به حداقل دو مقاله از شماره های قبلی نشهریه روان
شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتهار) ارجهاع و آن هها را در فهرسهت منهابع
مقاله خود ،رنگی کنند.
مقاله های پژوهشی حوزه فرهنهگ ایرهار و شههادت چنانچهه در راسهتای حیطهه
موضوعی نشریه باشند ،در اولویت قرار می گیرند.

