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 هـقدمــم
دیزاین را براي مخاطبان  حوزةدستاورد بر آن است که دامنۀ وسیعی از انواع مقاالت پژوهشی، مروري، ترویجی، جستار و نقد در 

نامه و خود هستند استخراج و رعایت یک شیوه ویژةهاي ساختارکه هر یک از این مقاالت، داراي جاییآن و از کندمنتشر  خود
فرایند داوري ثابت براي تمام انواع این مقاالت ممکن نیست. بنابراین ضروري است نویسندگان محترم، ضمن مطالعه و رعایت 

 وع مقاله خود را مطالعهن شیوه نامۀ اختصاصیتعریف و درج شده، همین شیوه نامه انتهاي شرایط عمومی پذیرش مقاله که در 
 دیزاین، کار ةگستردهاي ها در حوزهتعریف جامع و مانعی از انواع مقالهارائۀ رعایت فرمایند. البته ه مقالو در تنظیم و تدوین 

ک یاز هر توصیف مختصري ،دستاورد از انواع مقاالت نشریۀنویسندگان با تعاریف کلی اي نیست لیکن جهت آشنایی چندان ساده
 . بدیهی است که این تعریف و ساختار، مبناي داوري مقاله ارائه شده قرار خواهد گرفتارائه شده است. در ادامه از انواع آنها 

 
 

 هاک از آنـر یـدوین هـتصاصی تـهاي اخنامهیوهـقاالت و شـواع مـعریف انـت
 

 ژوهشیـقاالت پـدوین مـنامۀ تیوهـش •
داقل . حهاي مرتبط تدوین شده باشدآوري و تحلیل دادهپژوهشی، نوشتاري است علمی و اکتشافی که براساس جمع مقالۀ
د چرایی موضوع موراستداللی بیان هاي الزم براي مقاالت ترویجی عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه (بخش

و طراحی پژوهشی مشتمل بر معرفی سواالت پژوهشی و/یا  چراییپژوهش و مرور ادبیات موضوعی)، روش پژوهش (تشریح 
سایر هاي پژوهش). بندي (طرح سودمندي و بداعت یافتهتحلیل نتایج، بحث، جمع ،هاآوري دادهابزارها)، جمع و هافرضیه
 عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید. نامۀ) بر اساس شیوههاقدردانی، منابع، و نظایر این را (مثل تصدیق و همقالهاي بخش

 
 ترویجیقاالت ـدوین مـنامۀ تیوهـش •

هاي منظور آموزش، تبلیغ یا ترویج موضوعی نگاشته شده باشد. حداقل بخشترویجی، نوشتاري است علمی که به مقالۀ
چرایی و سیرتحول موضوع الزم براي مقاالت ترویجی عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه (بیان ضرورت، 

 وع بحث و ربط و کاربرد آن با حرفۀاصلی مقاله مشتمل بر معرفی موض ۀالمللی)، طرح بدنمورد بحث در سطح ملی و بین
نامۀ عمومی تدوین مقاله ها) بر اساس شیوهرا (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این ههاي مقالسایر بخشدیزاین. 

 تنظیم فرمایید.
 
 مروريقاالت ـدوین مـنامۀ تیوهـش •

شد. حداقل آمده با تحریر در اللی منابع مکتوب و معتبر به رشتۀمروري، نوشتاري است علمی که براساس تحلیل استد مقالۀ
هاي الزم براي مقاالت مروري عبارتند از: عنوان، چکیده، واژگان کلیدي، مقدمه (تعیین اهداف و مبانی نظري مطالعه بخش
و ایجاد  هاآن يانتقاد یابیوجه به اهداف و نیازشناسی (ارزشتبا  چگونگی)، تحلیل مطالعات پیشین انجام روش و چرایی
در این هاي آینده گیري پژوهشبندي (مشتمل بر جهتري و جمعیگجهینت، پژوهش) اتیادب از نگرندهیآ و جامع نگرشی
، رویکردها، الگوها و ترندهاي ءکنندة آراو نمودارهایی که تعیینترجیحا در قالب جداول ، نتایج مطالعات قبلی و حوزه)

محور بودن تحلیل و نوشتار (بررسی و تحلیل مفاهیم پرداخته شده در ادبیات مورد مطالعه) در مقابل مطرح هستند. مفهوم



 
 

دانی، قدر را (مثل تصدیق وه هاي مقالسایر بخشمحور بودن آن از الزامات اصلی پذیرش این دسته از مقاالت است. نویسنده
 نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.) بر اساس شیوههامنابع، و نظایر این

 

 ستارجقاالت ـدوین مـنامۀ تیوهـش •

 اتوانند بن. جستارها میپردازدهاي کارشناسانۀ یک نویسنده میمبتنی بر تجربه جستار، نوشتاري است که به طرح دیدگاه
جستارها  تدوین هاي الزم برايحداقل بخش باشند. )argumentative( ايیا مجادلهنویسنده توصیفی و/ هدفبه موضوع و 

 يریگجهینت طرح بحث و ،مبانی نظري بحث به همراه طرح ادبیات موضوعی زمینهواژگان کلیدي، ، عنوان، چکیدهعبارتند از: 
ها) بر اساس را (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این ههاي مقالسایر بخش سودمندي موضوع + راه پیش رو).(

 نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.شیوه
 
 نقددوین ـنامۀ تیوهـش •

هاي یک اثر، مفهوم، موضوع یا تئوري. حداقل ها و نقصاننقد، نوشتاري است استداللی و تحلیلی از ارزیابی شایستگی
همراه توصیف مبانی به نقد عبارتند از: عنوان، مقدمه (تشریح کامل اثر یا موضوع مورد نقد ۀهاي الزم براي یک مقالبخش

هاي اثر یابی ویژگیبندي با هدف مختصاتهاي گوناگون اثر و جمعمند از بخشو نظام نظري ابزار نقد)، ارزشیابی انتقادي
ترویجی نقد، نقد محصول و اثر، نقد  يهاحوزه دستاورد، در ۀنشری. پیشنهادها ۀئاو ار مربوطه ۀدر بوم یا زمین

ا) بر هرا (مثل تصدیق و قدردانی، منابع، و نظایر این ههاي مقالسایر بخشپذیرد. و نقد کتاب مقاله می /رویکردهامفاهیم
 نامۀ عمومی تدوین مقاله تنظیم فرمایید.اساس شیوه

 

 

 ـقاالتم دوینـتمومی ـع نامۀیوهـش
 

اهد خوداوران مستقل (حداقل دو داور) و دستاورد  ۀیید قطعی شوراي سردبیري نشریأ، تمعیار پذیرش مقاالت .1
  .بود

نامه باشند تا براي انجام فرایند داوري مقاالت ارسالی باید از نظر ساختاري و شکلی، منطبق با این شیوه .2
 . شوندمحتوایی ارسال 

ها به چاپ رسیده مقاالت همایش ۀریات داخلی یا خارجی و نیز مجموعنشدر  هاي ارسالی نباید قبالَمقاله .3
 شود. یک تخلف پژوهشی محسوب می ،د. ارسال همزمان یک مقاله به چند نشریه و/یا همایشنباش

دستاورد، حق واگذاري نشر منحصراً به این نشریه تفویض شده، امکان انصراف  ۀمبا ارسال مقاله به فصلنا .4
الکترونیکی به نویسندگان به صورت اشت. دستاورد مکلف است حداکثر تا دو ماه، نتیجه را وجود نخواهد د

 .کند رسانیاطالعمحترم 
پس از دریافت  .هاي علمی و حقوقی مرتبط با محتواي مقاله، به عهدة نویسنده خواهد بودکلیه مسئولیت .5

 غیرقابل تغییر خواهد بود. مقاالت، مشخصات نویسندگان (مثل تعداد، نام و ترتیب نویسندگان)

منشور و «گیري موارد اخالقی مرتبط با امر نشر و پژوهش، معیار نشریۀ دستاورد در بررسی و تصمیم .6
 باشد.   از انتشارات معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقیقات و فناوري می» موازین اخالق پژوهش



 
 

الکترونیکی دستاورد ارسال شود. مشخصات به پست  PDFو  DOCXمقاله باید بدون نام نویسنده و با دو فرمت  .7
که در بخش راهنماي نویسندگان وبگاه » اطالعات نویسندگان«طور جداگانه در فایل نویسندگان باید به

  .موجود است ثبت و ارسال شود
جداگانه ارسال به صورت  A5و حداکثر در اندازة  300DPIکلیۀ تصاویر استفاده شده در مقاله، باید با وضوح  .8

 شوند. 

بندي و هاي تصویري، نموداري، جدولی و ...) با پیکرها (نظیر بخشمنظور انطباق محتواي بصري مقالهبه .9
جداول و نمودارها باید به همراه مقاله ارسال  MS Wordو  Excelهاي گرافیک صفحات نشریۀ دستاورد، فایل

ها باز آنهاي الیهباشند ارسال فایل هاي گرافیکی ترسیم شدهافزارها در نرمشوند. اگر محتواي بصري مقاله
 نیز الزامی است. 

 خود، چکیدة انگلیسی را نیز ارسال کنند.  همراه مقالۀ بایست بهنویسندگان می .10

                  ،کلمه و کل مقاله (بدون احتساب چکیده 250یشینۀ تعداد واژگان بخش چکیدة فارسی و انگیسی، ب .11
 باشد.کلمه می 4000و منابع)  هانوشتپی

گذاري شده و معادل التین و توضیحات سامی خاص، اصطالحات انگلیسی و توضیحات باید در متن، شمارها .12
 .قرار داده شودمقاله  نوشتها در بخش پیآن

نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی است و دستاورد در ویرایش و تغییر معیار ویرایش متون، شیوه .13
 به بخشاً نامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، لطفها مختار است. براي دانلود شیوهالخط مقالهرسم

 راهنماي نویسندگان در وبگاه دستاورد مراجعه فرمایید.

 باشد: می APA منحصراً سیستم درج منابع درون متنی و فهرست منابع مقاله،ستاندارد دستاورد براي ا .14

 
 متنی:دهی درونشیوة ارجاع .1

 خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارة صفحه (در صورت لزوم) نام

 (VandenBos, 2007, p.328) |)  202، ص 1381مثال: (حري، 
 

 دهی در فهرست منابع (انتهاي مقاله):شیوة ارجاع .2

 .ه، دوره (شماره)، شمارة صفحات مقاله در نشرینام نشریهنام خانوادگی، نام (سال). نام مقاله.   مقاالت:

، روانشناسی امروز). مطالعه علل اضطراب دختران مدرسه راهنمایی ارشاد کرمان. 1382مثال: میثاقی، مهوش (
5)4 ،(45-62. 

Light, M. A., & Light, I. H. (2008). The geographic expansion of Mexican immigration in the United States and its 

implications for local law enforcement. Law Enforcement Executive Forum Journal, 8(1), 73-82. 

 .(ویرایش). محل چاپ: انتشارات نام کتابنام خانوادگی، نام (سال).  ها:کتاب

هاي عمومی ). تهران: دبیرخانۀ هیئت امناي کتابخانه3(ویرایش  آئین نگارش علمی). 1381مثال: حري، عباس (
 کشور.

VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association. 
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