راهنمای نگارش ،روند بررسی و شرايط پذيرش مقاله در دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی روانشناسی بالینی و شخصیت
پژوهشگران گرامی ،حسب مصوبه کميسيون نشريات وزارت علوو ،،حقيييوات و اوواوری
مبووی بوور حيييوور نووا ،نشووريه فانشووور را ووار بووه دو فصــلنامه علمــی -پژوهشــی
روانشناسی بالینی و شخصیت  ،نشريه حاضر پذيرای مياله هايی فر فو گس ره يواف
شده است.
الف) نحوه تايپ مقاله:
 .1حايپ فر مقيط  word 2003با حوظيم های کامل زبان اارسی ،انجا ،شوف .اگر از
ورژن های  wordباالحر از  3002اس فافه می کويد ،بايد خروجی  wordخوف را فر
قالب؛  ، word 97-2003 *.docحوظيم کويد.
 .3حايپ م ن اارسی با رعايت ااصله و نيمااصله باشد (به طور نمونه؛ "میشوف"،
"ک ابها"" ،کمحر"" ،بيشحر" و .)...
 .2رسم جداول ،حايپ اعداف و ارقا "،به اارسی بوفه و "اعداف اعشاری" نيز به شکل
نمونه ( )2/74حايپ شوف  .از " ااصله گذاش ن"به وسيله "،حب" و يا "ايو ر" فر اين جا،
خوففاری شوف.
 .7از قلم بولد شده  B lotusبا شماره  13برای حايپ م ن اارسی ،قلم بولد شده B
 Yagutبا شماره  10برای چکيده اارسی و نيز قلم  Times New Romanبا
شماره  9برای م ن انگليسی ،اس فافه کويد.
 .5اشکال ،جداول و نموفارها به صورت سياه و سفيد ،به کمک نر ،اازار word 2003
حايپ و حوظيم ،شده باشود.
 .6اشکال ،جداول و نموفارها بايد به وسيله شماره ،مشخص گرفند و فر م ن مياله نيز با
همان شماره ،مورف اشاره قرار گيرند.
 .4اسامی و اصطالحات الحين بايد فر پايين همان صفقه ،پانويس شوند.
 .8چوانچه مياله ،مس خرج از طرح پژوهشی مصوب است ،فر پانويس صفقه نخست ،با
ذکر مرکز /موسسه حامين کووده اع بار طرح پژوهشی ،مراحب زيرنويس شوف.
ب) ترتیب عناوين و ساختار مقاله:
 .1عووان (با اونت بولد شده  B Trafficبا شماره .)30
 .3نويسوده و يا اهرست مشخصات نو يسودگان به شکل نمونه زير (رعايت موارف ذيل،
جهت فرج مشخصات نويسوده/گان ،فر چکيده اارسی و انگليسی ،ضروری است به
عالوه حوصيه می شوف؛ آخرين شماره چاپ شده مجله را برای حوظيم مياله خوف ،مالحظه
کويد)؛
 نا ،و نا ،خانوافگی نويسوده /نويسودگان (فر چکيده اارسی با قلم بولد شده  B Zarباشماره .)11
 شماره گذاری روی اسامی نويسوده/گان و زير نويس مشخصات آنان به حرحيب بارعايت؛  )1سطح حقصيلی /مرحبة علمی )3 ،گروه آموزشی )2 ،نا ،فانشگاه (فر چکيده
اارسی با قلم معمولی  B Lotusبا شماره .)11
 س اره گذاری و حعيين نويسودة مسئول (فر صورت حعدف نويسودگان) به همراه آفرسپست الک رونيک ،نشانی کامل پس ی و حلفن حماس وی (فر چکيده اارسی با قلم معمولی
 B Zarبا شماره .)9
 .2چکيده اارسی( 300حا  200کلمه) (شامل ميدمه ،روش ،ن ايج ،بقث و ن يجه گيری)
به همراه کليد واژهها (حداکثر هفت کلمه).
 .7چکيده انگليسی (شامل ميدمه ،روش ،ن ايج ،بقث و ن يجه گيری) و کليد واژهها.
 .5ميدمه.
 .6ارضيه /سوال های پژوهش.
 .4روش پژوهش ،جامعه آماری ،برآورف نمونه و روش نمونه گيری ،ابزار/های پژوهش،
شيوه حقليل فافهها.
 .8ياا ه ها.
 .9بقث و ن يجه گيری.
 .10موابع.
ج) شیوه ارجاع دهی در متن
ارجاع فهی را از شروع مياله ،حوها با ذکر شماره موبع مورف اس فافه فر فاخل کروشه [ ]،
انجا ،فافه و حا آخرين موبع اس فافه شده ،افامه فهيد (از گذاش ن پران ز فر م ن مياله و
ذکر؛ ااميل مولف ،سال و صفقه فر آن ،خوففاری کويد) .فر اهرست موابع پايانی ،موابع
مورف اس فافه را به حرحيب شماره آن فر م ن مياله ،پشت سر هم قرار فهيد .چوانچه
اس فافه از موبعی ،حکرار شده است ،همان موبع مورف اس فافه را مجدفاً ،حکرار کويد.

د) شیوه منبع نويسی در فهرست منابع
فارسی
 مقاله :نيک نفس ،پدرا .)1244( ،بررسی نوزافان مافران فياب ی .مجله بيماریهایکوفکان ،سال  ،2شماره  ،3صص .62-85
 کتاب :قرهباغيان ،مرحضی ( .)1240اق صاف رشد و حوسعه .حهران :نشر نی. ترجمه کتاب :اليون ،فيويد ( .)1280پسامدرني ه ،حرجمه مقسن حکيمی .حهران:ان شارات آشيان.
 فصلی از کتاب :بهرامی ،اريدون و نوحی ،عليويی ( .)1245کو رل کيفيتآزمايشهای ليپيدهای سر .،فر :حضمين کيفيت آزمايشگاهی؛ مقمدی ،حسن و جليلی،
حسين ،حهران :مرکز نشر فانگاهی ،صص .61-50
 پايان نامه -احمدی ،جواف ( .)1244حأثير نمک يدففار فر کاهش ندول اندازة گواحرفر شهريار .پاياننامه کارشواسی ارشد ،حهران :انس ي و حقيييات حيذيه ،فانشگاه علو،
پزشکی شهيد بهش ی.
مقاله منتشر نشده -مقمدی ،حسن و احمدی ،جواف .عوارض ناشی از مصرف
کيويدين فر  200بيمار قلبی .مجله نظا ،پزشکی جمهوری اسالمی ايران ،زير چاپ.
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ه) شرايط داوری و پذيرش مقاله:
.1مياله ارسالی نبايد فر نشريه فاخلی و خارجی فيگر و يا همايش ،به چاپ رسيده باشد
به عالوه مياله همزمان برای ساير نشريه ها نيز ،ارسال نشده باشد.
 .3مياله مس خرج از پژوهش نويسوده /نويسودگان باشد.
 .2فاوری اوليه برای مياله های فرياا ی انجا ،و سپس فر صورت احراز شرايط عمومی
اوليه اوق الذکر ،جهت فاوری برای سه فاور ،ارسال می گرفف .چوانچه مياله مورف حاييد
حداقل فو نفر از آنان ،قرار نگرات ،عد ،اولويت به نويسوده ابالغ میگرفف .اگر حداقل فو
نفر از فاوران ،اصالح مياله را پيشوهاف فهود ،مراحب نظر فاوران ،به اطالع نويسوده خواهد
رسيد حا مياله اصالحی فارای بخش های رنگی شده را به همراه نامه شرح نقوه
اصالحات ،فر سايت مجله فرج نمايود.
 .7مياله اصالحی نگارنده/گان ،جهت فاور نهايی ارسال می شوف و فر صورت فرياات
حاييد نهايی از سوی وی به عالوه حامين همه شروط نگارشی و حوظيمی اوق الذکر ،فر
اولويت چاپ قرار میگيرف.
 .5هويت نويسوده/گان و فاوران برای يکديگر ،نامشخص است.
 .6نويسودگان فر ارجاعات خوف به حداقل فو مياله از شماره های قبلی نشريه روانشواسی
باليوی و شخصيت ،ارجاع و آن ها را فر اهرست موابع مياله خوف ،رنگی کوود.
 .4مياله های پژوهشی حوزه ارهوگ ايثار و شهافت چوانچه فر راس ای حيطه موضوعی
نشريه باشود ،فر اولويت قرار می گيرند.
 .8مياالت ارسالی که مطابق راهومای نگارش مياله فر اين نشريه حوظيم نشده باشود،
عوفت فافه خواهود شد.

