شرایط پذیرش مقاله های فصلنامه روانشناسان ایرانی

 -1مقاله قبالً در نشریه ی دیگری چاپ نشده باشد.
 -2مقاله در زمینه ی روانشناسی و برگرفته از یافته های پژوهشی باشد.
 -3مقاله بر اساس ضوابط زیر تنظیم شود:
• عنوان  :موجز و متناسب با محتوا  ،هدف و یافته های پژوهش؛
• نام نویسنده (نویسندگان)  :همراه با مشخصات هویتی  ،علمی و حرفه ای؛
• چکیده فارسی و انگلیسی  :فارسی (حداکثر  200واژه)  ،انگلیسی (حداکثر  180واژه) در یک پارگراف با افعال
گذشته  ،شامل موضوع  ،هدف  ،نمونه  ،ابزار  ،یافته های پژوهش و نتیجه نهایی؛
• واژه های کلیدی فارسی و انگلیسی  :متناسب با عنوان مقاله؛
• مقدمه  :بیان مسئله  ،مبانی نظری  ،پیشینه  ،هدف (ها)  ،پرسش(ها)  ،و فرضیه (های)  ،پژوهش (در صورت
لزوم)؛
• روش  :جامعه ی آماری  ،جدولها به شکل دانشگاهی « ( »academicشماره و عنوان در باالی آن) و نمودارها
(شماه و عنوان در زیر آن)؛
• بحث وتفسیر  :نتیجه گیری  ،ترکیب و پیوند یافتهای پژوهش با پیشینه ی پژوهشی و توضیح علل احتمالی
تناقضها  ،بیان محدودیتها و پیشنهادها؛
• زیر نویسها :توضیحها و معادل التین اصطالحها در زیر هر صفحه(اسامی مؤلفانی که در منابع موجود هستند
نیازی به زیرنویس ندارند)؛
• منابع(شامل منابع فارسی والتین)  :تنها منابعی باید ذکر شوند که در متن مقاله از آنها استفاده شده باشد ؛
در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:
 برای کتاب  :نام خانوادگی  ،حرف اول نام نویسنده (یا نویسندگان)  ،سال انتشار  ،عنوان کتاب  ،محل چاپ وناشر؛
 برای مقاله  :نام خانوادگی  ،حرف اول نام نویسنده (نویسندگان)  ،سال انتشار  ،عنوان مقاله  ،نام نشریه ای کهمقاله در آن به چاپ رسیده است ،شماره  ،دوره مشریه و شماره ی صفحه های مقاله؛
 برای پایگاههای اینترنتی  :نام خانوادگی  ،حرف اول نویسنده (یا نویسندگان)  ،سال انتشار  ،عنوان مقاله  ،تاریخبازدید به روز و ماه و سال ونشانی .
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 -4حداکثر حجم مقاله ها نباید از بیست صفحه  4Aبیشتر باشد.
 -5مقاله در سه نسخه ی تایپ شده همراه با نشانی های ارتباطی (منزل  ،محل کار  )... ،ارسال شود.
 -6مقاله ها به هیچ وجه مسترد نمی شوند.
 -7فصلنامه در رد  ،اصالح یا ویرایش مقاله آزاد است.
 -8اصطالحهای علمی و اسامی خاص مقاله ها یکسان سازی می شود.
 -9مسؤلیت محتوای علمی مقاله ها با نویسنده آن است.

