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  راهنماي نگارش مقاالت

   پژوهش در سالمت روانشناختي فصلنامه

    مقاالت مورد بررسي و پذيرشهاي زمينه - 1

منتـشر   1386 بهـار  است كه از     دانشگاه تربيت معلم تهران   روانشناسي استرس     فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختي يكي از انتشارات قطب علمي           
هـاي متعـددي از قبيـل روانـشناسي بـاليني، روانـشناسي سـالمت،              اي اسـت كـه زمينـه        شناختي يك حيطة بين رشته    پژوهش در سالمت روان   . شود  مي

هاي نام برده شده و       در حوزه ي كه   لذا تمام مقاالت  . گيرد  روانشناسي پزشكي، روانشناسي تحولي، روانشناسي شخصيت و روانشناسي اجتماعي را در بر مي            
  .روانشناختي باشند، امكان بررسي و انتشار در اين نشريه را دارندموضوعات سالمت ارتباط با در 

  شرايط عمومي پذيرش مقاالت  - 2

 : منتشر خواهد شدفصلنامه ئت تحريريهدر هي مقاالت علمي رسيده، با رعايت نكات زير، پس از بررسي

 .كامل و شماره تماس نويسنده قيد شده باشد خانوادگي، سوابق علمي، نشاني ـ نام، نام

 .نكرده باشد  سطري تجاوز20 صفحه تايپ شده 20ـ مقاله ارسالي از 

  . بر طبق الگوي اين فصلنامه تنظيم شده باشدـ مقاله بر يك سوي كاغذ و با فاصله سطر مناسب
  . آمده باشندمقاله در زيرنويس   معادل التين اسامي و توضيح اصطالحات تخصصي يا نامفهوم -
  . تنظيم شود   APAاساس روشارجاعات داخل متن بر   -
مقاله قبالً چاپ نشده يا همزمان براي چاپ به نشريات ديگر ارسال نشده باشد و تا زمان بررسي و دريافت پاسخ از اين فصلنامه مبني بر پذيرش يا  -

 .رد مقاله به مجلة ديگري ارسال نشود

  .شداپايان مقاله درج شده ب ـ منابع مورد استفاده در
  پذيرش مقاالت شرايط علمي  - 3

دانشگاه، شهر، آدرس پـستي و آدرس   نويسندگان، رتبه علمي و عنوان دانشگاهي، دانشكده، عنوان كامل مقاله، نام نويسنده يا :صفحه عنوان) الف
 نده مـسؤول جهـت  بايست آدرس، تلفن، دورنگار و پست الكترونيك نويس در اين صفحه مي. شود ، تلفن و دورنگار آورده (E-mail) پست الكترونيكي

  .پيگيري روند بررسي مقاله مشخص شده باشد

،  هـدف، روش ، زمينـه  قـسمتهاي . به صورت متن پيوسته كه در برگيرنده                     اهداف و نتايج است، باشـد بايست ميچكيده  :چكيده) ب
مقاله به هر دو زبان فارسي و انگليسي  ارسال چكيده. ناسب الزامي است مهاي كليدي آوردن واژه در انتها. هاي كليدي باشد گيري و واژه ها، نتيجه يافته

  .الزامي است

 سـطري تجـاوز   20 صفحه 15تعداد صفحات متن نبايد از حداكثر . و تقدير و تشكر است گيري  نتيجه،ها، بحث ، يافتهشامل مقدمه، روش :متن) ج  
   .نمايد
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هاي آنها در  حجم مقاله باشد، از آوردن جداول و نمودارهايي كه به اطالعات و داده رها بايد متناسب با جداول و نموداتعداد: جداول و نمودارها) د  
 Microsoft Word 2003 افزار همانند متن اصلي با نرم جداول بايد داراي عنوان كامل بوده و. مقاله به طور كامل اشاره شده است، اجتناب گردد متن

و نمودارها بايـد در  در باال عناوين جداول .بصورت سياه و سفيد تهيه شده باشندنمودارها نيز بايد داراي عنوان كامل بوده و  .و با اعداد فارسي تايپ شود
  . ذكر شود10زير آنها و با فونت نازنين شماره 

 بـا   ,jpg, TIFF, png, cdr, psd هـاي   مـت يكـي از فر در  بايد تصاوير. بزرگتر باشد  سانتيمتر8×12 ارائه شده نبايد از تصاويرابعاد  :تصاوير)هـ  
ها و نمودار ها بايـد بـصورت    ذا كليه تصاوير، عكس، لاز آنجائيكه امكان چاپ رنگي تصاوير و نمودارها در اين مجله ميسر نيست.   باشد 300dpiوضوح  

 عناوين مربوطه هم بايد در فايل مربوط به مقالـه آورده            دقت كنيد كه تصاوير و نمودارها با      . تهيه و براي مجله ارسال شود     ) grayscale(سياه و سفيد    
شود دقت  چنانچه نموداري در ابتدا بصورت رنگي تهيه شده و سپس سياه و سفيد مي      . اي جداگانه به ترتيب درج در مقاله قرار گيرند          شوند و هم در پوشه    

هـا يـا بردارهـا بـا      براي مثال نمودارهايي كه تفاوت ميلـه . اي وارد نكند شود كه نبود عامل رنگ در تصوير به اطالعاتي كه در تصوير مندرج است لطمه 
  .ها نمايش داده شده در تصاوير سياه و سفيد بايد بوسيله انواع خطوط مقطع يا هاشور دار از يكديگر تفكيك شود رنگ

زير نـويس هـاي   در اصطالح انگليسي مربوطه فارسي استفاده گردد و سپس  جهت بيان اصطالحات انگليسي از معادل: اصطالحات انگليسي) و  
   .آورده شودصفحه 

  روند بررسي مقاالت  - 4

پس از بررسي در هيئت تحريريه و انتخاب داوران جهت ارزيابي براي  كليه مقاالت منطبق با شرايط فوق بالفاصله پس از دريافت، اعالم وصول شده و •
مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت و   در هيأت تحريريه و در صورت كسب امتياز الزم،پس از بررسي نتايج داوري. مي گردد داوران مجله ارسال

  .درسي محترم خواهد) گان(طي نامه رسمي، به اطالع نويسنده 

 .رعايت اخالق در پژوهش در تحقيقات باليني ضروري است •

 .خواهد بود) نويسندگان(يسنده نو مسؤوليت كامل منابع و مطالب چاپ شده از ديدگاه اخالقي و حقوقي بر عهده •

 .شوند مقاالت ارسالي و ضمايم آنها بازگشت داده نمي •

 .ارسال نمايند توانند مقاالت خود را به آدرس پست الكترونيكي مجله  محترم مي)گان(هنويسند •

  .خواهد رسيد) نويسندگان(ه تاييد نويسنده  در اينگونه موارد نسخه نهايي ب.هيأت تحريريه در پذيرش، رد، اصالح و خالصه نمودن مقاالت آزاد است •

   قالب ارسال مقاالت 

هاي الزم بايد براي ارسال مقاله به دفتر مجلة پژوهش در سالمت روانشناختي از الگو يا   محترم پس از تكميل مقالة خود و انجام بازبيني)گان(هنويسند
 بديهي است تنها مقاالت براي بررسي و ارزيابي در هيات .براي مجله ارسال دارندقالب زير استفاده كرده و مقالة خود را طبق اين الگو تنظيم و 

  .شوند كه بر اساس فرمت زير تهيه شده باشند تحريريه طرح مي

  صفحة اول) الف

و آدرس و مشخـصات     صفحه اول مقاله اختصاص دارد به عنوان به زبان فارسي و انگليسي و همچنين نويسنده و همكاران نويسنده با ذكر درجة علمي                       
آيد عالوه بر محل درج مشخصات درخواستي نوع فونت و اندازه آن هم ذكر شده كه بايـد بـه دقـت توسـط نويـسندگان        در فرمتي كه در ادامه مي     . آنها

درجات اين الگو همخـواني  خواهشمند است قبل از ارسال فايل نهايي براي مجله  اطمينان حاصل كنيد كه مقالة ارسالي كامالً با من . محترم رعايت شود  
بديهي است انطباق كامل مقاله با شرايط و الگو نشريه در فرايند بررسي و انتشار مقالـه بـسيار مـوثر خواهـد بـود و از تاخيرهـاي احتمـالي                     . داشته باشد 

  .كند جلوگيري مي

  ])B Titr 16(عنوان به فارسي[
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 )B Nazanin 12 (چكيده فارسي

   كلمه350 و حداكثر 300به فارسي؛ حداقل (

English abstract (Times New Roman 10) 

(In English; 250 to 300 words 

[Title in English (Times New Roman 14 Bold)] 

   ])B Nazanin 12- Bold( سنده مسئول به فارسينام نوي[

[Name of correspondent author in English(Times New Roman 10)] 

  ] )B Nazanin 10- Bold( الكترونيكي و تلفن نويسنده مسئول آدرس پست[ 

 ])B Nazanin 10- Bold (مرتبه علمي و محل كار نويسنده مسئول[

  ))B Nazanin 9- Bold(يب اولويت درج در مقالهنام نويسندگان همكار به ترت(

  ] اول نويسنده همكار  نام[

 ] اول علمي و محل كار نويسنده همكار  مرتبه[

  ] ماnُ نويسنده همكار  نام[

  ]اُمnمرتبه علمي و محل كار نويسنده همكار [

   )در صورت وجود( ]...................  .......[: )B Nazanin 9- Italic (ي پشتيبان انجام پژوهش يا ارائه مقالهموسسه

  چكيده)ب

  

  

•  

متن شما بايد دو ستونه باشد؛ در يك سـتون چكيـدة            . هاي تعبيه شده قرار گيرد        ها بايد در داخل باكس      توجه شود كه چكيده    •
 .فارسي و در ستون بعد چكيدة انگليسي قرار گيرد

هاي چكيده از تعداد تعيين شده تجاوز نكند و چكيده انگليسي و فارسي كامالً  بـا هـم قابـل                        بسيار دقت شود كه تعداد واژه      •
 .انطباق باشند

  متن مقاله  ) ج

 مواردي كه  پرهيز گردد؛ مگر دراكيداًالتين  از نگارش كلمات التين به صورت . و در صفحات دو ستوني تنظيم شودمتن مقاله به فارسي نوشته شود 
  . ي مورد نظر موجود نباشداي براي واژهشدههيچ جايگزين پذيرفته

بديهي است كه معادل .  آورده شود با ذكر شمارهزيرنويس مقالهدر و ي فارسي نوشته شده رسد، معادل التين كلمهدر هر جاي متن كه الزم به نظر مي 
آوردن اسامي التين بصورت زير نويس الزم . شودي فارسي آن نوشته ميي كلمهاستفادهبار و در اولين مورد ي مشخص، فقط يكالتين يك كلمه

  .در اين صورت عبارت التين نام نويسنده بصورت زير نويس درج شود. نيست مگر در مواردي كه نويسنده در تلفظ عنوان دچار شبه شود

هاي استفاده شده از تصاوير، شامل شكل. گذاري مستقل انجام شودسه سري شمارهگذاري و ارجاع به تصاوير، جداول و نمودارها در متن براي شماره 
  . شده توسط نويسندگان استهاي تهيهمنابع و عكس

داخل پرانتز ابتدا  بدين شكل كه .  استفاده گرددAPAبراي اين منظور از سيستم . ي موارد الزم به صورت كامل رعايت شودارجاع به منابع در همه 
  :شود يسنده اول آورده و سپس سال انتشار اثر بعد از عالمت كاما ذكر مينام نو
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  )1386فراهاني، (

 بعد از نويسنده اول ذكر "و همكاران" عبارت در مرتبه اول تمامي و در دفعات ديگر. چنانچه بيش از يك نويسنده در نگارش اثر شركت داشته باشند
  :شود مي

  )1387مرادي و همكاران، (

  :ن ترجمه شده است بايد عنوان نويسنده اصلي داخل پرانتز با ذكر سال ترجمه و داخل كروشه عبارت ترجمه ذكر شودچنانچه مت

  ])ترجمه [1385جيمز، ( 

در . ( عادي استفاده شود12 شماره Times New Romanعادي و فونت التين 14 شماره B Nazaninبراي تايپ متن، از فونت فارسي  
 در صورت استفاده از عالئم يوناني در متن بايد اين عالئم با .) دانلود كنيدwww.fontsfa.comاي فوق را از سايت هصورت احتياج، فونت

  . تايپ شوند12 شماره  Symbolفونت 

  :عناوين متن مقاله       

از . ايد بصورت مختصر در اين بخش ذكر شودپيشينه پژوهش ب. ها و مطالب بايد ارجاع وجود داشته باشدي پاراگرافدر اين قسمت، براي همه (مقدمه -1
دقت كنيد كه در پيشينه پژوهش تنها اشاره به منابع . ارجاع به منابع كالسيك بالمانع است. ديهاي مربوط به مطالعات قديمي اجتناب كن آوردن پيشينه

 ). صفحه نشود2 از توجه شود كه اين قسمت بيش. كند جديد و تاثير گذار كفايت مي

  . گردد، لحاظ نميدر مورد مقاالت تحليلي اين قاعده: تبصره

شده و رايج، ارجاع به منبع اصلي يا عنوان ضروري است و از آوردن توضيحات اضافي خودداري هاي شناختهدر اين بخش، در مورد تكنيك (روش -2
دقت شود كه اين زير عنوانها .  هم استفاده كنيد"ها آزمون"ا و ي" ابزارها"نظير ) sub-entry(توانيد از زيرعنوانهايي   چنانچه مايل باشيد مي.گردد

 .با فونت و سايز متن يكسان بوده و تنها ايتاليك باشند

بصورت سياه (با آوردن جداول، تصاوير و نمودار هاي مربوطه ) و نه پژوهش هاي ديگران( در اين قسمت نتايج مربوط به پژوهش انجام شده  ( نتايج -3
 .ذكر شود) وسفيد

در اين قسمت . از تكرار يافته هاي پژوهش در اين قسمت جداً خوداري كنيد. هاي پژوهش مورد بحث واقع شود در اين قسمت بايد يافته (بحث -4
 .)مقايسه كنيد) جديد(هاي ساير مطالعات  هاي پژوهش خود را با يافته توانيد يافته مي

ها   در اين قسمت تحليل نهايي خود را از پژوهشي كه انجام گرفته  ارائه كرده و محدوديتبا توجه به مباحث انجام شده در قسمت بحث، ( گيرينتيجه -5
 . و پيشنهادات خود را ذكر كنيد

 كه در رديف ئوليت آنها در مقاله به حدي نبودهاند اما مس اين قسمت نام كساني كه در نگارش و تدوين مقاله شركت داشتهدر ( تقدير و تشكر -6
عالوه بر اين از مؤسسات و كساني كه در اين مقاله حمايت مالي و يا اجرايي ) .شود كر شوند با اشاره به نوع همكاري آنها ذكر مينويسندگان مقاله ذ

 . توانيد نام ببريداند، مينموده

  منابع  ) د

  )Times New Roman 10: منابع التين، B Nazanin12: منابع فارسي(

  .رسي ذكر كنيد و سپس منابع التين را بر اساس ترتيب الفباي انگليسي مرتب نمائيدابتدا منابع فارسي را بر اساس الفباي فا •
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  نحوه تنظيم منابع     

  : ويرايش كتاب، محل انتشار، ناشر،نام كتاب . ويراستار).تاريخ نشر(نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده : كتاب تأليفي -1
مترجم؛ محل انتشار، انوادگي  نام و نام خ. ويراش كتاب ترجمه.نام كتاب به فارسي). ريخ ترجمهتا(نام خانوادگي مؤلف، نام مؤلف : كتاب ترجمه شده -2

 :ناشر

  .صفحات مقاله): شماره چاپ( سال چاپ نام مجله،. "عنوان مقاله"). تاريخ نشر(نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده : مقاله -3

  .، مقطع، نام دانشگاهوان پايان نامهعن). تاريخ دفاع(نام خانوادگي، نام : پايان نامه  -4

تاريخ بازديد بصورت ميالدي در مورد صفحات التين و بصورت [آدرس صفحه اينترنتي يا سايت بازديد شده بصورت كامل : صفحات اينترنتي   -5 
                                           ]هجري شمسي در مورد صفحات فارسي

: گنجد مي توانيد به سايت ايد كه در قالب هاي فوق نمي چنانچه از اثري استفاده كرده.  استAPAاس شيوه نامه تنظيم منابع بر اس :توجه
http://www.apa.style.org مرجع نگارش شيوه نامة "  مراجعه كرده و يا به كتاب APA "نشر انتشارات زبانكده  رجوع كنيد .
  .تواند مفيد باشد اند هم مي تنظيم شده APAبديهي است مراجعه به نشرياتي كه بر اساس 

                                   healthinpsych@gmail.com: توانيد با ايميل  چنانچه در هر مورد از موارد فوق سوالي داشتيد مي
  .واالت خود را مطرح كنيدس                  

  ارسال مقاله - 5

مثالً (هايي با حجم باال است  در مواردي كه مقاله حاوي فايل.  پست الكترونيكي فوق ميسر خواهد بودپذيرش مقاالت منحصراً توسط ايميل و به آدرس
 ذخيره كرده و به همراه يك نسخه CDنويسنده بايد كل مقاله به انضمام تصاوير و نمودارها را در يك ) psdو يا TIFFتصاوير و نمودارها در فرمت 

ب بانك ملي شعبه دانشگاه تربيت معلم، طبقه هشتم، دفتر قطب علمي تمان سميه، جنن مفتح جنوبي، ساختهران، خيابا: پرينت شده به آدرس
 . روانشناسي استرس ارسال دارد

  .خواهشمند است از فرستادن تصاوير و يا مقاله در فالپي ديسك خودداري كنيد

  
  گاه تربيت معلم ساختمان سميهانش د- جنب بانك ملي- تقاطع خاقاني و سميه- خيابان مفتح-تهران: آدرس

   قطب علمي روانشناسي استرس  8طبقه 

                             email: healthinpsych@gmail.com 021-88321314: تلفكس


