راهنمای
نویسندگان

نشــریۀ دســتاورد بــرآن اســت کــه دامنــۀ وســیعی از انــواع مقــاالت پژوهشــی  ،مــروری،ترویجــی  ،جســتار و نقــد در حــوزۀ دیزایــن را بــرای مخاطبــان خــود بــه چــاپ برســاند
و ازآنجاییکــه هــر یــک از ایــن مقــاالت ،دارای ســاختارهای ویــژۀ خــود هســتند ،اســتخراج و رعایــت یــک شــیوهنامه و فراینــد داوری ثابــت بــرای تمــام انــواع ایــن مقــاالت
ممکــن نیســت؛ بنابرایــن ضــروری اســت نویســندگان محتــرم ،ضمــن مطالعــه و رعایــت شــرایط عمومــی پذیــرش مقالــه کــه در زیــر درج شــده ،نســبت بــه دانلــود شــیوهنامۀ
اختصاصــی (منطبــق بــا نــوع مقالــه) از وبــگاه نشــریۀ دســتاورد اقــدام و در تنظیــم و تدویــن مقالــۀ خــود رعایــت فرماینــد .البتــه ارائــۀ تعریــف جامــع و مانعــی از انــواع مقالههــا
در حوزههــای گســتردۀ دیزایــن ،کار چنــدان ســادهای نیســت ،لیکــن جهــت آشــنایی نویســندگان بــا تعاریــف نشــریۀ دســتاورد از انــواع مقــاالت و بهمنظــور انجــام فراینــد
داوری دقیقتــر ،توصیــف مختصــری از هــر یــک از انــواع آنهــا در ادامــه ارائــه شــده اســت؛ بنابرایــن و براســاس ایــن تعاریــف ،نویســندگان محتــرم میتواننــد شــیوهنامۀ
اختصاصــی مرتبــط بــا نــوع مقالــۀ خــود را انتخــاب کننــد:
مقالۀ پژوهشی :نوشتاری است علمی و ا کتشافی که براساس جمعآوری و تحلیل دادههای مرتبط تدوین شده باشد؛
مقالۀ مروری :نوشتاری است علمی که براساس تحلیل استداللی منابع مکتوب و معتبر به رشتۀ تحریر در آمده باشد؛
مقالۀ ترویجی :نوشتاری است علمی که بهمنظور آموزش ،تبلیغ یا ترویج موضوعی نگاشته شده باشد؛
جستار :نوشتاری است که به طرح دیدگا ه مبتنی بر تجربههای کارشناسانۀ یک نویسنده میپردازد؛
نقد :نوشتاری است استداللی و تحلیلی از ارزیابی شایستگیها و نقصانهای یک اثر ،مفهوم ،موضوع و نظریه.

فصلنامۀ دستاورد ،نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحیصنعتی در ایران است که با هدف ایجاد بستری برای تعامل گروههای متنوع دیزاین و
خدمات در کشور از جمله فعاالن حوزههای آموزش ،طراحی ،مهندسی ،تولید ،عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فرا گیری خدمات ،مطلب
منتشر میکند .مقالههای پژوهشی ،مروری ،ترویجیُ ،جستار و نقد از طریق دو داور متخصص و بهطور ناشناس  Peer-Review & Double Blindمورد
داوری قرار میگیرند .دستاورد در تالش است که عالوهبر فعالیت داخلی در کشور ،خاستگاهی برای تعامالت بینالمللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.

شرایط عمومی پذیرش مقاالت برای داوری
 .1معیار پذیرش مقاالت ،تأیید قطعی شورای سردبیری نشریۀ دستاورد و داوران مستقل (حداقل دو داور) خواهد بود.
 .2مقاالت ارسالی باید از نظر ساختاری و شکلی ،منطبق با این شیوهنامه باشند تا برای انجام فرایند داوری محتوایی ارسال شوند.
َ
 .3مقالهه ــای ارس ــالی نبای ــد قب ــا در نش ــریات داخل ــی ی ــا خارج ــی و نی ــز مجموع ــۀ مق ــاالت همایشه ــا ب ــه چ ــاپ رس ــیده باش ــند .ارس ــال همزم ــان ی ــک مقال ــه ب ــه چن ــد
نش ــریه و/ی ــا همای ــش ،ی ــک تخل ــف پژوهش ــی محس ــوب میش ــود.
ً
 .4بــا ارســال مقالــه بــه فصلنامــۀ دســتاورد ،حــق وا گــذاری نشــر منحصــرا بــه ایــن نشــریه تفویــض شــده ،امــکان انصــراف وجــود نخواهــد داشــت .دســتاورد مکلــف اســت
حدا کثــر تــا دو مــاه ،نتیجــه را بــه صــورت الکترونیکــی بــه نویســندگان محتــرم اطالعرســانی کنــد.
 .5کلیــه مســئولیتهای علمــی و حقوقــی مرتبــط بــا محتــوای مقالــه ،بــه عهــدۀ نویســنده خواهــد بــود .پــس از دریافــت مقــاالت ،مشــخصات نویســندگان (مثــل تعــداد،
نــام و ترتیــب نویســندگان) غیرقابــل تغییــر خواهــد بــود.
 .6در بررســی و تصمیمگیــری مــوارد اخالقــی مرتبــط بــا امــر نشــر و پژوهــش ،معیــار نشــریۀ دســتاورد «منشــور و موازیــن اخــاق پژوهــش» از انتشــارات معاونــت پژوهــش و
فنــاوری وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری میباشــد.
 .7مقالــه بایــد بــدون نــام نویســنده و بــا دو فرمــت  DOCXو  PDFبــه پســتالكترونیكــی دســتاورد ارســال شــود .مشــخصات نویســندگان بایــد بهطــور جدا گانــه در فایــل
«اطالعــات نویســندگان» کــه در بخــش راهنمــای نویســندگان وبــگاه موجــود اســت ثبــت و ارســال شــود.
 .8کلیۀ تصاویر استفاده شده در مقاله ،باید با وضوح  300DPIو حدا کثر در اندازۀ  A5به صورت جدا گانه ارسال شوند.
 .9بهمنظــور انطبــاق محتــوای بصــری مقالههــا (نظیــر بخشهــای تصویــری ،نمــوداری ،جدولــی و  )...بــا پیکربنــدی و گرافیــک صفحــات نشــریۀ دســتاورد ،فایلهــای
 Excelو  MS Wordج ــداول و نموداره ــا بای ــد ب ــه هم ــراه مقال ــه ارس ــال ش ــوند .ا گ ــر محت ــوای بص ــری مقالهه ــا در نرمافزاره ــای گرافیک ــی ترس ــیم ش ــد ه باش ــند ارس ــال
فایله ــای الیهب ــاز آنه ــا نی ــز الزام ــی اس ــت.
 .10نویسندگان میبایست به همراه مقالۀ خود ،چکیدۀ انگلیسی را ارسال کنند.
 .11بیشینۀ تعداد واژگان بخش چکیدۀ فارسی و انگیسی 250 ،کلمه و کل مقاله (بدون احتساب چکیده ،پینوشتها و منابع)  4000کلمه میباشد.
ت مقال ــه ق ــرار داده
 .12اس ــامی خ ــاص ،اصطالح ــات انگلیس ــی و توضیح ــات بای ــد در مت ــن ،ش ــمارهگذاری ش ــده و مع ــادل التی ــن و توضیح ــات آنه ــا در بخ ــش پینوش ـ 
ش ــود.
 .13معیــار ویرایــش متــون ،شــیوهنامۀ مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی اســت و دســتاورد در ویرایــش و تغییــر رس ـمالخط مقالههــا مختــار اســت .بــرای دانلــود
ً
شــیوهنامۀ مصــوب فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی ،لطفــا بــه بخــش راهنمــای نویســندگان در وبــگاه دســتاورد مراجعــه فرماییــد.
ً
 .14استاندارد دستاورد برای درج منابع درون متنی و فهرست منابع مقاله ،منحصرا سیستم  APAمیباشد:
شیوۀ ارجاعدهی درونمتنی:
نامخانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،شمارۀ صفحه (در صورت لزوم)
مثال( :حری ،1381 ،ص )VandenBos, 2007, p.328( | )202
شیوۀ ارجاعدهی در فهرست منابع (انتهای مقاله):
مقاالت :نام خانوادگی ،نام (سال) .نام مقاله .نام نشریه ،دوره (شماره) ،شمارۀ صفحات مقاله در نشریه.
مثال :میثاقی ،مهوش ( .)1382مطالعه علل اضطراب دختران مدرسه راهنمایی ارشاد کرمان .روانشناسی امروز.62-45 ،)4(5 ،
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.
کتابها :نام خانوادگی ،نام (سال) .نام کتاب (ویرایش) .محل چاپ :انتشارات.
مثال :حری ،عباس ( .)1381آئین نگارش علمی (ویرایش  .)3تهران :دبیرخانۀ هیئت امنای کتابخانههای عمومی کشور.
VandenBos, G. R. (Ed.). (2007). APA dictionary of psychology. Washington, DC: American Psychological Association.

