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کـــه دامنـــۀ وســـیعی از انـــواع مقـــاالت پژوهشـــی،  مـــروری،  ترویجـــی،  جســـتار و نقـــد در حـــوزۀ دیزایـــن را بـــرای مخاطبـــان خـــود بـــه چـــاپ برســـاند  نشـــریۀ دســـتاورد بـــرآن اســـت 
و ازآنجایی کـــه هـــر یـــک از ایـــن مقـــاالت، دارای ســـاختارهای ویـــژۀ خـــود هســـتند، اســـتخراج و رعایـــت یـــک شـــیوه نامه و فراینـــد داوری ثابـــت بـــرای تمـــام انـــواع ایـــن مقـــاالت 
کـــه در زیـــر درج شـــده، نســـبت بـــه دانلـــود شـــیوه نامۀ  ممکـــن نیســـت؛ بنابرایـــن ضـــروری اســـت نویســـندگان محتـــرم، ضمـــن مطالعـــه و رعایـــت شـــرایط عمومـــی پذیـــرش مقالـــه 
اختصاصـــی )منطبـــق بـــا نـــوع مقالـــه( از وبـــگاه نشـــریۀ دســـتاورد اقـــدام و در تنظیـــم و تدویـــن مقالـــۀ خـــود رعایـــت فرماینـــد. البتـــه ارائـــۀ تعریـــف جامـــع و مانعـــی از انـــواع مقاله هـــا 
کار چنـــدان ســـاده ای نیســـت، لیکـــن جهـــت آشـــنایی نویســـندگان بـــا تعاریـــف نشـــریۀ دســـتاورد از انـــواع مقـــاالت و به منظـــور انجـــام فراینـــد  گســـتردۀ دیزایـــن،  در حوزه هـــای 
ـــواع آن هـــا در ادامـــه ارائـــه شـــده اســـت؛ بنابرایـــن و براســـاس ایـــن تعاریـــف، نویســـندگان محتـــرم می تواننـــد شـــیوه نامۀ  ـــر، توصیـــف مختصـــری از هـــر یـــک از ان داوری دقیق ت

کننـــد: اختصاصـــی مرتبـــط بـــا نـــوع مقالـــۀ خـــود را انتخـــاب 

کتشافی که براساس جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط تدوین شده باشد؛ مقالۀ پژوهشی: نوشتاری است علمی و ا
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 به منظور آموزش، تبلیغ یا ترویج موضوعی نگاشته شده باشد؛
جستار: نوشتاری است که به طرح دیدگاه  مبتنی بر تجربه های کارشناسانۀ یک نویسنده می پردازد؛

نقد: نوشتاری است استداللی و تحلیلی از ارزیابی شایستگی ها و نقصان های یک اثر، مفهوم، موضوع و نظریه.

شرایط عمومی پذیرش مقاالت برای داوری
1. معیار پذیرش مقاالت ، تأیید قطعی شورای سردبیری نشریۀ دستاورد و داوران مستقل )حداقل دو داور( خواهد بود. 

2. مقاالت ارسالی باید از نظر ساختاری و شکلی، منطبق با این شیوه نامه باشند تا برای انجام فرایند داوری محتوایی ارسال شوند. 
ـــه چنـــد  ـــه ب ـــه چـــاپ رســـیده باشـــند. ارســـال همزمـــان یـــک مقال ـــا خارجـــی و نیـــز مجموعـــۀ مقـــاالت همایش هـــا ب ـــد قبـــاَل در نشـــریات داخلـــی ی 3. مقاله هـــای ارســـالی نبای

ـــا همایـــش، یـــک تخلـــف پژوهشـــی محســـوب می شـــود.  نشـــریه و/ی
گـــذاری نشـــر منحصـــرًا بـــه ایـــن نشـــریه تفویـــض شـــده، امـــکان انصـــراف وجـــود نخواهـــد داشـــت. دســـتاورد مکلـــف اســـت  4. بـــا ارســـال مقالـــه بـــه فصلنامـــۀ دســـتاورد، حـــق وا

کنـــد. کثـــر تـــا دو مـــاه، نتیجـــه را بـــه صـــورت الکترونیکـــی بـــه نویســـندگان محتـــرم اطالع رســـانی  حدا
کلیـــه مســـئولیت های علمـــی و حقوقـــی مرتبـــط بـــا محتـــوای مقالـــه، بـــه عهـــدۀ نویســـنده خواهـــد بـــود. پـــس از دریافـــت مقـــاالت، مشـــخصات نویســـندگان )مثـــل تعـــداد،   .5

نـــام و ترتیـــب نویســـندگان( غیرقابـــل تغییـــر خواهـــد بـــود.
6. در بررســـی و تصمیم گیـــری مـــوارد اخالقـــی مرتبـــط بـــا امـــر نشـــر و پژوهـــش، معیـــار نشـــریۀ دســـتاورد »منشـــور و موازیـــن اخـــالق پژوهـــش« از انتشـــارات معاونـــت پژوهـــش و 

فنـــاوری وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری می باشـــد.   
گانـــه در فایـــل  7. مقالـــه بایـــد بـــدون نـــام نویســـنده و بـــا دو فرمـــت DOCX و PDF بـــه پســـت  الکترونیکـــی دســـتاورد ارســـال شـــود. مشـــخصات نویســـندگان بایـــد به طـــور جدا

کـــه در بخـــش راهنمـــای نویســـندگان وبـــگاه موجـــود اســـت ثبـــت و ارســـال شـــود.  »اطالعـــات نویســـندگان« 
گانه ارسال شوند.  کثر در اندازۀ A5 به صورت جدا 8. کلیۀ تصاویر استفاده شده در مقاله، باید با وضوح 300DPI و حدا

گرافیـــک صفحـــات نشـــریۀ دســـتاورد، فایل هـــای  9. به منظـــور انطبـــاق محتـــوای بصـــری مقاله هـــا )نظیـــر بخش هـــای تصویـــری، نمـــوداری، جدولـــی و ...( بـــا پیکر بنـــدی و 
گرافیکـــی ترســـیم شـــده  باشـــند ارســـال  گـــر محتـــوای بصـــری مقاله هـــا در نرم افزارهـــای  Excel و MS Word جـــداول و نمودارهـــا بایـــد بـــه همـــراه مقالـــه ارســـال شـــوند. ا

فایل هـــای الیه بـــاز آن هـــا نیـــز الزامـــی اســـت. 
10. نویسندگان می بایست به همراه مقالۀ خود، چکیدۀ انگلیسی را  ارسال کنند. 

گان بخش چکیدۀ فارسی و انگیسی، 250 کلمه و کل مقاله )بدون احتساب چکیده ،  پی نوشت ها و منابع( 4000 کلمه می باشد. 11. بیشینۀ تعداد واژ
ـــرار داده  ـــه ق ـــد در متـــن، شـــماره گذاری شـــده و معـــادل التیـــن و توضیحـــات آن هـــا در بخـــش پی نوشـــت  مقال 12. اســـامی خـــاص، اصطالحـــات انگلیســـی و توضیحـــات بای

شـــود.
13. معیـــار ویرایـــش متـــون، شـــیوه نامۀ مصـــوب فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی اســـت و دســـتاورد در ویرایـــش و تغییـــر رســـم الخط مقاله هـــا مختـــار اســـت. بـــرای دانلـــود 

شـــیوه نامۀ مصـــوب فرهنگســـتان زبـــان و ادب فارســـی، لطفـــًا بـــه بخـــش راهنمـــای نویســـندگان در وبـــگاه دســـتاورد مراجعـــه فرماییـــد.
14. استاندارد دستاورد برای درج منابع درون متنی و فهرست منابع مقاله، منحصرًا سیستم APA می باشد: 

  شیوۀ ارجاع دهی درون متنی:
نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شمارۀ صفحه )در صورت لزوم( 

)VandenBos, 2007, p.328( |  )202 مثال: )حری، 1381، ص
  شیوۀ ارجاع دهی در فهرست منابع )انتهای مقاله(:

مقاالت:  نام خانوادگی، نام )سال(. نام مقاله. نام نشریه، دوره )شماره(، شمارۀ صفحات مقاله در نشریه.
مثال: میثاقی، مهوش )1382(. مطالعه علل اضطراب دختران مدرسه راهنمایی ارشاد کرمان. روانشناسی امروز، 5)4(، 62-45.

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.

کتاب ها: نام خانوادگی، نام )سال(. نام کتاب )ویرایش(. محل چاپ: انتشارات.
مثال: حری، عباس )1381(. آئین نگارش علمی )ویرایش 3(. تهران: دبیرخانۀ هیئت امنای کتابخانه های عمومی کشور.

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

گروه های متنوع دیزاین و  که با هدف ایجاد بستری برای تعامل  فصلنامۀ دستاورد، نخستین نشریۀ تخصصی رشتۀ طراحی صنعتی در ایران است 
گیری خدمات، مطلب  کشور از جمله فعاالن حوزه های آموزش، طراحی، مهندسی، تولید، عرضه و تجارت با محوریت تولید صنعتی و فرا خدمات در 
منتشر می کند. مقاله های پژوهشی، مروری، ترویجی، ُجستار و نقد از طریق دو داور متخصص و به طور ناشناس Peer-Review & Double Blind مورد 

داوری قرار می گیرند. دستاورد در تالش است که عالوه بر فعالیت داخلی در کشور، خاستگاهی برای تعامالت بین المللی در حوزۀ دیزاین را فراهم آورد.


