راهنمای تهیه مقاله برای مجله مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموزشی

مجله «مدیریت و برنامهریزی در نظامهای آموز شی» تو سط گروه علوم تربيتي دان شکده علوم تربيتي و روان شنا سي
دانشگاه شهيد بهشتي منتشر ميشود.
روش نگارش:
مقاله باید روی کاغذ  A4با فاصله سطور  ،1حاشيه در چهار طرف  2سانتي متر و به صورت تک ستوني تایپ شده باشد.
قبل از نقطه ( ).و کاما ( )،گذاشتن فاصله نيازی نيست ،ولي پس از آنها یک فاصله الزم است.
مقاله حداکثر در  20الي  25صفحه تنظيم گردد.
مقاله بایستي با واژه پرداز ( Wordنسخه  2010و باالتر) تایپ شود.
تمامي معادالت و فرمولها بایستي با فرمت  Word equationنوشته شود.
عالمت * در معادالت و فرمولها به جای × بکار نرود.
اندازه و نوع قلم:
عنوان فارسي مقاله B Nazanin 16 :توپر ،متن  ،B Nazanin 12چکيده فارسي ،B Nazanin 11 :عناوین اصلي و
زیرعنوانها در متن مقاله  B Nazanin 12توپر ،عناوین فارسییي شییکلها و جدولها  B Nazanin 10توپر وایتاليک،
اعداد و نوشیییته های داخل جدول  ،B Nazanin 10کلمات انگليسیییي در متن ،جداول و نمودار ها Times New
.Roman 10
ترتیب بخشهای مقاله:
 .1عنوان
 .3واژههای کليدی فارسي
 .5مباني نظری و پيشينه پژوهش
 .7یافتههای پژوهش
 .9منابع
 .11واژههای کليدی انگليسي

 .2چکيده مبسوط فارسي
 .4مقدمه
 .6روش پژوهش
 .8بحث و نتيجه گيری
 .10چکيده مبسوط انگليسي

برگ شناسه مقاله:
عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي نویسیینده (گان) ،نام دانشییگاه و م سییسییه پژوهشییي که نوسیینده(گان) در آن به پژوهش
ا شتغال دارند ،آدرس نو سنده(گان) و ا سم و م شخ صات نوی سنده م سئول مکاتبات (به هر دو زبان فار سي و انگلي سي) در
یک صفحه تایپ شود.

عنوان:
عنوان باید فشرده و گویای محتوای مقاله بوده و از  16کلمه بيشتر نباشد.
چکیده مبسوط فارسی:
چکيده مبسوط فارسي باید گویای مقاله بوده و شامل بخشهای هدف ،مواد و روشها ،بحث و نتيجه گيری باشد .چکيده
فار سي باید حداقل  500کلمه و حداکثر  600کلمه با شد .پس از چکيده فار سي 4 ،تا  6کليد واژه به ترتيب حروف الفبا
ارائه شود که ترجيحاً در عنوان مقاله نيامده با شد .شایان ذکر ا ست که بای ستي بين ق سمتهای چکيده تنا سب منطقي
برقرار شود ،بدین معني که  % 20هدف % 20 ،مواد و روشها و  % 60بحث و نتيجهگيری نوشته شود.
چکیده مبسوط انگلیسی:
چکيده مب سوط انگلي سي باید ترجمه کامل چکيده مب سوط فار سي بوده و حداقل  500کلمه و حداکثر  600کلمه با شد.
ب خشهییای م خ ت لچ چ کيییده ا ن گ ليسیییيTitle, Objective, Materials and methods, Result and :
 Discussion, Keywords,باشد.
مقدمه:
در این قسمت باید مقدمهای کوتاه از موضوع آورده شود و در پایان به اهداف یا سواالت پژوهش ختم گردد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش:
در این قسمت باید اشاره کافي به منابع و پژوهشهای داخلي و خارجي اجرا شده در زمينه مورد بحث آورده شود.
روش پژوهش:
در این قسییم ت باید به طور کامل در خصییور روش پژوهش ،جامعه و نمونه ،ابرار گردآوری اطالعات و روشهای تحليل
دادهها توضيح داده شود.
بحث و نتیجهگیری:
بحث و نتيجهگيری شامل درج یافتههای پژوهش ،و بحث و نتيجه گيری ميباشد.

منابع:
شيوه استناددهي در متن بر مبنای  APAباشد .در اولين جا در متن باید برای اولين بار اسامي  5نفر اول همکاران به
فارسي ذکر و در موارد بعدی «و همکاران» و در پاورقي همان صفحه التين آن نوشته شود .به این شکل( :ریچ ،کتلر و
ویفرینگ[ .)2010 ،]1در دفعات بعدی ميتوان پس از نوشتن نام نویسنده اول برای بقيه «و همکاران» نوشت .به این شکل:
(ریچ و همکاران.)2010 ،
نگارش فهرست منابع فارسی به زبان انگلیسی :همه نویسندگان ملرم هستند هنگام ارسال مقاله ،فهرست منابع
فارسي را به انگليسي برگردانده و به ترتيب الفبایي در مقاله درج نمایند.
کتاب (تألیف) -نام خانوادگي و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار .عنوان کتاب به صورت ایتاليک ،محل چاپ ،ناشر.
کتاب (ترجمه) -نام خانوادگي و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار متن اصلي .عنوان کتاب به صورت ایتاليک ،نام و
نام خانوادگي مترجم (مترجمان) سال ترجمه ،محل چاپ ،ناشر.
مقاله -نام خانوادگي و نام نویسنده (نویسندگان) سال انتشار ،عنوان مقاله ،نام نشریه به صورت ایتاليک ،شماره و دوره
(سال) شمارة صفحه.
پایاننامه -نام خانوادگي و نام نویسنده (نویسندگان) سال .عنوان پایاننامه به صورت ایتاليک ،نام دانشگاه.
پایگاههای اینترنتی -ابتدا نشاني  URLو سپس تاریخ بازدید به روز ،ماه و سال نوشته شود.
شیوة ارسال مقاله:
مقاله باید طبق راهنمای نگارش نشریه و فقط از طریق سامانه پند دانشگاه شهيد بهشتي به آدرس  pub.sbu.ac.irبرای
نشریه ارسال شود .برای ارسال مقاله پس از ورود به سامانه پند ،به ترتيب این موارد را انجام دهيد .1 :از ميان گرینههای
موجود ،گرینه «سامانه مدیریت نشر» را انتخاب نمایيد . 2 ،پس از ورود به صفحه جدید ،از ميان ليست نشریات دانشگاه
شهيد بهشتي ،نشریه موردنظر را انتخاب کنيد .3 ،پس از ورود به صفحه جدید ،گرینه «عضویت» را انتخاب نمایيد .4 ،پس
از ثبت نام ،مجدداً به سامانه پند مراجعه نمایيد ،مراحل قبل (مرحله  1و مرحله  )2را انجام داده و گرینه «ورود» را انتخاب
نمایيد ،پس از ورود به صفحه شخصي خود ،مقاله را ارسال نمایيد.

