وًیسىذگان ارجمىذ جُت ارسال مقالٍ بٍ مًارد ریل تًجٍ فرماییذ
 .1هقبلِ دستآٍسد پژٍّص ػلوی ًگبسًذُ ثَدُ ٍ هختصبت سٍشضٌبختی ٍ سبهبىیبفتِ دس اسایِ هَضَع هَسد تحقیق
ثَدُ ٍ ثشای چبح دس ًطشیبت دیگش اسسبل ًطذُ ثبضذ.
 .2پزیشش هقبلِ ثشای چبح ثِ ػْذُ ّیأت تحشیشیِ فصلٌبهِ است کِ ثؼذ اص داٍسی ٍ تأییذ ّوکبساى ػلوی ًطشیِ،
صالحیت چبح آى ،اػالم خَاّذ ضذ .ثذیْی است کِ فصلٌبهِ ّیچگًَِ تؼْذی دس قجبل پزیشش ٍ یب سد هقبلِ ثش ػْذُ
ًخَاّذ داضت.
 .3کلیِ هسئَلیتّبی ًبضی اص صحت ػلوی ٍ یب دیذگبُّبی ًظشی ٍ اسجبػبت هٌذسج دس هقبلِ ثش ػْذُ ًَیسٌذُ ٍ یب
ًَیسٌذگبى آى خَاّذ ثَد.
 .4هقبلِ اسسبلی ثبیذ سبختبس هقبالت ػلوی -پژٍّطی داضتِ ثبضذ .دس ثخص ساٌّوبی تذٍیي هقبلِ ،تَضیحبت هکفی دس
ایي هَسد دادُ ضذُ است.
 .5دفتش ًطشیِ دس تلخیص ٍ ٍیشایص هقبالت آصاد است.
ً .6قل هطبلت ًطشیِ ثب رکش هأخز ثالهبًغ است.
 .7هقبالت اسسبلی حذاقل دس  55صفحِ ٍ حذاکثش  25صفحِ ( 333کلوِای) ٍ ثب قلن لَتَس ضوبسُ 52دس هحیط
wordحشٍفچیٌی ضذُ ثبضذ.
 .8چکیذُ التیي هقبالت حتوب اسسبل ضَد.
 .9کلیِ هقبالت فقط اص طشیق سبهبًِ اسسبل ضَد.
 .53استٌبددّی دسٍى هتٌی ٍ تٌظین فْشست هٌبثغ ثِ ضیَُ  APAثبضذ.

شیًٌAPA
استىاد دَی درين مته
الف) اسجبع ثِ هتَى دس داخل هتي ثب یک ًَیسٌذُ ٍ یک کتبة
1.اگر ًام ًَیسٌدُ داخل هتي ذکر ضَد :فقط (سال اًتطار) در اًتْای هتي بیاى هیضَد؛
2.اگر ًام ًَیسٌدُ ٍ سال اًتطار داخل هتي ذکر ضَد در اًتْای هتي (پاراگراف یا خط) ارجاع آٍردُ ًویضَد.
3.اگر ًام ًَیسٌدُ ٍ سال اًتطار در هتي ذکر ًطَد ،ارجاع ،داخل پراًتس اًتْای هتي (اًتْای پاراگراف یا خط) بیاى هیضَد:
(ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،سال اًتطار)
تبصرُ :اگر کتاب دارای چٌد جلد باضدً( :ام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،سال اًتطار ،ضوارُ جلد/ضوارُ صفحِ)
تبصرُ :اگر ذکر ضوارُ صفحِ ضرٍری باضد ضوارُ صفحِ بعد از سال اًتطار بیاى هیضَدً( :ام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،سال
اًتطار ،ضوارُ صفحِ)
تبصرُ :اگر کتاب دارای چٌد ًَیسٌدُ باضد:
(ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ اٍلً ،.ام خاًَادگی ًَیسٌدُ دٍمً ،.ام خاًَادگی ًَیسٌدُ سَم ،سال اًتطار(.
تبصرُ :اگر کتاب بیص از سِ ًَیسٌدُ داردً( :ام خاًَادگی ًَیسٌدُ اٍل ٍ ،.دیگراى ،سال اًتطار)
ة) اسجبع ثِ هتَى ثب ًَیسٌذُ ًبهطخص
1.چٌد کلوِ از عٌَاى کتاب یا هقالِ یا ...داخل پراًتس ّوراُ با سال اًتطار ًَضتِ هیضَد« ( :چٌد کلوِ از عٌَاى کتاب یا هقالِ
یا ،»...سال اًتطار).
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تبصرُ :اگر کتاب دارای چٌد جلد باضد«( :چٌد کلوِ از عٌَاى کتاب یا هقالِ یا ،»...سال اًتطار ،ضوارُ جلد/ضوارُ صفحِ)
تبصرُ :اگر ذکر ضوارُ صفحِ ضرٍری باضد ضوارُ صفحِ بعد از سال اًتطار بیاى هیضَد:
(«چٌد کلوِ از عٌَاى کتاب یا هقالِ یا ،»...سال اًتطار ،ضوارُ صفحِ)
ج) اسجبع ثِ هٌبثغ ایٌتشًتی:
(ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،سال درج هتي در سایت یا تاریخ هطاّدُ هتي از سایت)
د) ارجاع بِ پایاىًاهِ ٍ رسالِ:
)ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،سال ًگارش یا اًتطار(

تىظیم فُرست مىابع بٍ شیًٌAPA
الف) کتاب:عىًان کتاب بایذ ایتالیک باشذ
ًام خاًَادگیً ،ام ًَیسٌدُ( .سال اًتطار)ً .ام کتابً .ام هصحح یا هترجن ،هحل اًتطار :اًتطاراتی.
اگر ًَیسٌدُ کتاب ضرکتی باضد ًَبت چاپ بعد از عٌَاى کتاب در پراًتس ذکر هیضَد:
ًام ًَیسٌدُ (ضرکتی)( .سال اًتطار)ً .ام کتاب (ًَبت چاپ)ً .ام هصحح یا هترجن ،هحل اًتطار :اًتطاراتی.

ب) مقالٍ :عىًان وشریٍ بایذ ایتالیک باشذ
ًام خاًَدگیً ،ام ًَیسٌدُ( .سال اًتطار) .عٌَاى هقالِ .عٌَاى هجلِ ،ضوارُ ًطریِ(دٍرُ اًتطار) ،ضوارُ ابتدای هقالِ -ضوارُ
اًتْای هقالِ.
هقالِ درج ضدُ در هجوَعِ هقاالت:
ًام خاًَدگیً ،ام ًَیسٌدُ( .سال اًتطار) .عٌَاى هقالِ .عٌَاى هجوَعِ هقاالت ،ضوارُ ابتدای هقالِ -ضوارُ اًتْای هقالِ.

ج) پایانوامٍ یا رسالٍ:
ًام خاًَدگیً ،ام ًَیسٌدُ( .سال اًتطار) .عٌَاى رسالِ .رضتِ ٍ رتبِ .داًطگاُ.

د) کتبی کٍ وًیسىذٌ مشخص وذارد مثل فرَىگ لغت:
عٌَاى کتاب (ًَبت چاپ)( .سال اًتطار) .هحل اًتطار :اًتطاراتی.

ي) مىابع ایىتروتی:
ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ هتي .سال درج هتي در سایت .عٌَاى هتيً .ام سایت یا صفحِ ایٌترًتی ،تاریخ هطاّدُ هتي در سایت.
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