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 با سالم

 را مالحظه فرمائیدتوضیحات تکمیلی عالوه بر فایل نمونه برای نگارش مقاله، 

 

  چکیده

موارد زیر در قالب پاراگراف نوشته شود. نیاز به نوشتن تیتر جدا برای هر بخش مهم: 

 نیست.

 : در حد دو خط پیشینه مرتبط با عنوان مقاله زمینه

 در حد یک خط مساله تحقیق نوشته شود مساله:

 هدف نوشته شود خطدر حد یک یا دو  :هدف

 سندهنام نوی با ذکر نوع روش تحقیق؛ نمونه و نمونه گیری، ابزار اندازه گیری با ذکر نام ابزارروش: 

 د.نوشته شو روش اجراو سال  و

 در پرانتز سطح معناداریدر حد دو یا سه خط در مورد یافته های تحقیق نوشته شود.   :هایافته

 ذکر شود 

 یافته ها  ذکر شود: در این قسمت معنای غیر آماری گیرینتیجه

 چند کلمه مهم و کلیدی نوشته شد.فقط : کلیدیهای ژهاو
 

 

 مقدمه

 موارد زیر در قالب پاراگراف نوشته شود. نیاز به نوشتن تیتر جدا برای هر بخش نیست.
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مطالب مهم از پرداختن به مطالب حاشیه ای و کم اهمیت خودداری و به جای آن به  بایددر مقدمه 

به صورتی باشد که از قوانین علمی نوشتن تبعیت و  و منبع نویسی  )نوشتار پرداخته شودو مرتبط 

 از سرقت علمی پرهیز شود(

 و مساله مرتبط با  عنوان و موضوع  مقالهبیان اجمالی زمینه 

  بیان مسئله -

 هدف -

 ها یا هردوفرضیه یا سواالت  -

 قیقحمتغیرهای تمعرفی  -

 تعریف علمی وکاربردی متغیرها -

به دلیل جلوگیری از تکرار نوشتن اسامی با توجه به اینکه اسامی انگلیسی در منابع آخر وجود دارد لطفا از  -

زیرنویس   footnotesبرای اولین بار به شکل زیرنویس کردن اسامی خودداری و فقط اصطالحات مهم 

 شوند.

 تمامی اعداد و ارقام داخل متن فارسی با اعداد فارسی تایپ شود. مهم : -
 

 روش

موارد زیر در قالب پاراگراف نوشته شود. نیاز به نوشتن تیتر جدا برای هر بخش )به جز 

 ابزار سنجش( نیست.

 معرفی طرح تحقیق -

 روش نمونه گیری-
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 و حجم نمونهجامعه مشخصات  -

 )توجه: معرفی دقیق ابزارها، مرجعیت و مشخصات علمی آنها( سنجشابزار  -

 روش اجرای تحقیق -

( معیار 4(روش نمونه گیری، منطق نمونه گیری و حجم نمونه گیری، )3(جامعه آماری، )2نوع مطالعه، )(1)مهم: 

( روش تحلیل آماری، نرم افزار و نسخه نرم افزار استفاده شده از توضیحاتی 6(مالحظات اخالقی، )5ورود و خروج، )

 .است که باید در قسمت روش به آنها اشاره شود

 

 هایافته 

 در یافته ها مهمترین نتایج مرتبط با سواالت یا فرضیه ها نوشته شود 

 نوشته شودفرضیه ها  یاسوالت بر اساس  باید به صورت موضوعیداده ها  -

 یافته های هر سوال یا فرضیه تحقیق مشخص شود  -

 به عنوان گواه آورده شودابتدا معرفی و سپس در چارچوپ هر موضوع جدول   - 

 APA) جداول طبق اصول ائه شودرعنوان جدول باید به صورت موضوعی و نه فقط آماری ا أضمن -

 تنظیم شوند(

ت شناختی )سن و جنسیت نمونه استفاده شده برای پژوهش(، رعایت مفروضات پارامتریک، درج داده های جمعیمهم: 

از توضیحاتی است که باید در قسمت یافته ها به آنها اشاره  توضیحات هر جدول پس از )زیر( جدول در قالب چند خط،

 .شود

 

 بحث و نتیجه گیری
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ابتدا هدف و سپس نتیجه ذکر شود و یافته های تحقیق با تحقیقات مشابه مقایسه می شود. سپس  -

 این مقایسه ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد و نتیجه تبیین شود.

دستاوردهای تحقیق بصورت نتیجه گیری کلی بیان می شود. در پایان به محدودیت های اساسی و  

 پیشنهادهای تحقیق پرداخته می شود. 

 (احتراز شودذکر شده در یافته ها در این قسمت مار و ارقام آازارائه مجدد )توجه: 

 ه مقایسه می شودابتدا یافته های تحقیق در یک الگوی فراتحلیلی با تحقیقات مشاب -

 سپس این مقایسه ها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد -

 دستاوردهای تحقیق بصورت نتیجه گیری کلی بیان می شود-

 در پایان به محدودیت های اساسی تحقیق پرداخته می شود-

 ارائۀ پیشنهاد صرفأ در جهت رفع محدودیت علمی تحقیق می تواند مورد اشاره قرار می گیرد -

 

 منابع

 از منابع جدید و به روز استفاده شود.

از ذکر منابعی که در متن استفاده نشده خودداری شود  و تمام منابع استفاده شده در متن در انتهای 

 مقاله ذکر شوند.

اصول  ت رعایابتدا از منابع فارسی شروع )بر اساس حروف الفبا( و به منابع انگلیسی خاتمه می یابد. 

 الزامی است  APAمنبع نویسی طبق اخرین نسخه 
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باشد که روش آن در راهنمای   APAروش استناد دهی در متن و انتهای مقاله طبق سیستم )

   (ارسال مقاله قید شده است

 

 )در نهایت کل مقاله بعد از پایان کامل ویراستاری علمی و ادبی شود(

 


