راهنمای پذیرش مقاله در فصلنامه « علوم ورزش»

نشریه «علوم ورزش» به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر ميگردد.

در این نشریه مقاالتی چاپ خواهد شد که نتایج پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای را در
حوزهها و گرایشهای مختلف علوم ورزشی شامل گردد.
اصول کلی

 -1مقاله به زبان فارسی روان ،ساده و شیوا نگاشته شده باشد.
 -2مقاله اصیل پژوهشی باشد.
 -3مقاالت روی کاغذ  A4با ابعاد  21×28سانتیمتر بارعایت  1/5سانتیمتر حاشیه باال و پایین و

1سانتیمتر حاشیه راست و چپ و یک خط در میان با قلم نازنین ( )Bسیاه فونت  12و چکیده انگلیسی
باقلم  Times New Romanتایپ شده و تعداد صفحات آن حداقل  10و حداکثر  15صفحه به قطع
نشریه ( )24×17باشد.
 -4مقاالت ارسالی در چهار نسخه (یک نسخه با مشخصات کامل پژوهشگر یا پژوهشگران و
سه نسخه کپی بدون ذکر مشخصات) تهیه و به همراه  CDمربوط در محیط  Wordبه دفتر نشریه
ارسال گردد.
شیوه تدوین مقاله:

 -1صفحه اول شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی پژوهشگر یا پژوهشگران ،مرتبه علمی

و محل کار ،مؤسسه ناظر ،حامیان مالی و محل انجام پژوهش باشد و شماره تلفن و آدرس پست
الکترونیک برای تماسهای احتمالی باشد.
 -2صفحه دوم وسوم به ترتیب شامل چکیده فارسی (حداکثر  250کلمه و در متن آن هدف،
روشها ،یافتهها و نتیجه گیری) و چکیده انگلیسی به همراه کلید واژهها باشد.
 -3اصل مقاله شامل چکیده فارسی ،مقدمه ،روش شناسی تحقیق ،یافتههای تحقیق ،بحث و
نتیجه گیری ،منابع ،چکیده انگلیسی و کلید واژهها التین باشد.

 -4معادلهای التین نامهای خاص واصطالحاتی که در متن مقاله به کار رفته و نویسنده انعکاس
آنها را ضروری دانسته در پانویس منظور شود.
 -5مقاالت قبال در مجله دیگری چاپ نشده باشد.
 -6مقدمه:

در مقدمه بیان مسئله ،ضرورت و هدف از اجرا با مروری بر مطالعات گذشته ذکر گردد.

 -7روش شناسی تحقیق:

در این قسمت شرح دقیق طرح پژوهش ،جامعه و نمونه آماری ،روش نمونه گیری ،ابزار ،روش اجرا

و روشهای آماری ذکر گردد.
 -8یافتههای تحقیق:

یافتههای کامل پژوهش همراه با اصل جداول و نمودارها و شکلها دارای کیفیت و ضروری در

این قسمت ارائه گردد.
تـنها جداول ،نمودارها و شکلهای مــورد نیاز با بــاالنویس (درجـدولها) و زیرنـویس (در
نمودارها و شکلها) فارسی ارائه شود.
 -9بحث و نتیجه گیری:

در این قسمت شرح نکات مهم یافتهها ومقایسه آنها با یافتههای حاصل از سایر مطالعات ،توجیه

و تفسیر موارد همسو و غیرهمسو و مکانیسمهای احتمالی و بیان کاربرد یافتهها و در پایان نتیجه گیری
و ارائه پیشنهادات برخاسته از پژوهش به ضرورت ارائه گردد.
 -10منابع و مأخذ:

• منابع در متن مقاله ،داخل پرانتز شماره گذاری شود.

• منابع مطابق دستورالعمل بین المللی معروف به «استاندارد هاروارد» ذکر شوند.
• تنظیم منابع براساس حروف الفبا باشد بطوریکه منابع فارسی در اول لیست منابع و سپس منابع
التین ارائه شود.
متداول ترین شکلهای ارائه فهرست منابع به شرح زیر هستند:
کتاب:

نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول اسم کوچک ،سال انتشار ،عنوان کتاب ،محل انتشار ،نام مؤسسه

نشر.
مثال :کوکلی ،جی .)1998( .ورزش در جامعه ،موضوعات و مناقشات ،بوستون ،مک گرو-هیل.
Coakley,J. (1998). Sport in Society: Issues and Controversies,Boston: Mc
Grew-Hill.

مقاله از مجله:

نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول اسم کوچک ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،عنوان مجله ،شماره

مجله ،شماره قسمت ،صفحات در مجله.
مثال :جونز ،ر .مورال وآ .وجکسون ،جی« .)1999( .زیبایی برعلیه قدرت در صفحات ورزشی» مجله
ورزش و موضوعهای اجتماعی ،جلد یا دوره  ،23شماره  ،2ص ص.192-183:
Jones,R. Murrell,A. and Jackson,J. (1999). Pretty Versus Powerful in the
sports pages,Journal of sport and social Issues:23 (2),183-192.

فصلی از کتاب ویرایش شده (مجموعه مقاالت):

نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول اسم ،سال انتشار ،عنوان فصل ،ویرایشگر کتاب ،عنوان کتاب،

مجله ،محل انتشار ،مؤسسه نشر ،صفحات فصل.
مثال :اسلون ،ال« .)1979( .عملکرد و تأثیر ورزش در طرفداران» :در مجموعه مقاالت گلدستین،
(ویرایشگر) گیم و بازی ورزشی ،نظرات اجتماعی و روانشناختی ،نیویورک ،انتشارات آکادمیک ،ص

.262-219:ص
Sloan, L. (1979). ”The function and impact of sports for fans” in j. Goldstein
(ed.) sports Game and play, Social and Psychological Viewpoints, New York,
Academic press, pp. 219 – 262.
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. تاریخ دسترسی به وب، آدرس وب،عنوان نویسنده (اگر مشخص است) یا عنوان مقاله

“Trends in Drug Testing”: Australian sports DrugAgency web page, http://
www. ausport. govau. /asda/trends. Html (accessed11/10/2001).

