شرایط پذیرش مقاله
موسسه هدایت فرهیختگان جوان مجوز انتشار فصلنامه علمی – تخصصی (،۶۷۸۶۷
) ۱۹۳۱/۱۱/۵با عنوان «پیام فرهیختگان علوم تربیتی» را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
دریافت نموده است.
این فصلنامه مقالههای علمی – پژوهشی ،علمی-ترویجی ،مروری و نظری

استادان،

دانشجویان و پژوهشگران این حوزه مطالعاتی را پس از داوری و اظهارنظر هیئت تحریریه
به چاپ میرساند.
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نشانی  payamefarhikhtegan@gmail.comارسال و یا به صورت حضوری یک نسخه کپی
از آن و  CDنهایی به دفتر مجله واقع در طبقۀ دوم موسسۀ فرهیختگان جوان تحویل
نمایند.
شرایط و ساختار شکلی مقاله


مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی -پژوهشی ،یا
علمی-ترویجی ،مروری و نظری و… بوده و در نشریههای داخلی یا خارجی و نیز
در همایشها و کنفرانسهای داخلی و بینالمللی ارائه و منتشر نشده باشد.



حجم مقاله حداکثر  ۰۶صفحه  ۵۶۶۶( A4کلمه) با  ۰۱سطر در هر صفحه و با ۰/۵
سانتیمتر حاشیه از طرفین باشد.



مقاله با نرمافزار  Word ۰۶۱۶و فونت  B- Lotus 12تنظیم گردد.



منابع در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی و نام نویسنده
یا نویسندگان ارائه شده و به شیوه  APAو مطابق دستورالعمل زیر تدوین گردد:

الف) کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال نشر ).عنوان کتاب ،نوبت چاپ ،نام و نام
خانوادگی مترجم ،محل نشر :ناشر.
مثال ( :)۱درتاج ،فریبرز؛ خانی ،محمدحسین( ). ۱۹۳۹.روانشناسی یادگیری .چاپ اول.
تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.

مثال ( :)۰لوی ،الف( ). ۱۹۸۰.برنامهریزی درسی مدارس .ترجمه فریده مشایخ ،چاپ
نوزدهم .تهران :انتشارات مدرسه.
ب) نشریه :نام خانوادگی ،نام نویسنده مقاله( .سال نشر)« ،عنوان مقاله» ،عنوان نشریه،
دوره ،شماره نشریه :صفحات مقاله.
مثال :فتحی ،رقیه؛ مهدی زاده ،حسین« .)۱۹۳۱( .تأثیر سازمان دهندههای تصویری بر
یادگیری و یادداری دانش سالمت دانشآموزان ».فصلنامه فناوری اطالعات و ارتباطات در
علوم تربیتی۱۱۹٫-۱۹۶ ،)۰(۱۰ ،


منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود.

الف) مثال کتاب:
Popper, K. (2012). The open society and its enemies. Routledge.
ب) مثال نشریه:
Dandy, K. L., & Bendersky, K. (2014). Student and faculty beliefs about learning in
higher education: implications for teaching. International Journal of Teaching and
Learning in Higher Education, 26(3), 358-380.


مشخصات کامل منابعی که در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله
ذکر شوند.



ً
صرفا محدود به نام خانوادگی نویسنده ،سال
ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول
نشر و شماره صفحه یا صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد .مثال( :درتاج،
 ،۱۹۳۹ص.)۷۸



کلمات غیر فارسی در داخل متن شمارهگذاری (توک) و معادل التین آن در پایین
صفحه درج شود.



مقالههای دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شد.



نویسنده یا نویسندگان مقاالت مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده
در آن هستند.



هیئت تحریریه فصلنامه علمی -تخصصی پیام فرهیختگان ،در پذیرش ،اصالح،
ویرایش و چاپ مقاالت پذیرفته شده آزاد خواهد بود.



هیئت تحریریه مجله به مقاالتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد
داد.

راهنمای محتوایی تدوین چکیده و مقاله
الف) صفحه اول مربوط به چکیده فارسی و انگلیسی


عنوان کامل مقاله



نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان



چکیده فارسی و انگلیسی در یک پاراگراف ( ۱۵۶الی  ۰۶۶کلمه) شامل اهداف ،روش
شناسی ،یافته ها و نتایج



واژگان کلیدی :بین  ۹الی  ۶کلمه



ذکر نشانی کامل پستی ،پست الکترونیکی و شماره تماس (تلفن همراه)
نویسنده/گان در پاورقی مقاله به همراه افیلیشن دانشگاهی

ب) صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله


مقدمه ،بیان مسئله (همراه با سؤالها و فرضیههای مربوطه) ،چارچوب نظری،
پیشینه تحقیق ،روش پژوهش ،تجزیهوتحلیل یافته ها و نتایج و فهرست منابع.



ارائه چکیده به زبان انگلیسی بر روی یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق
چکیده فارسی و با همان ساختار و اطالعات در پاورقی

