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راهنمای شرایط پذیرش مقاله
مجله «مطالعات برنامه درسی در آموزش عالی» توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شود.
شرایط پذیرش مقاله:


برگه مشخصات شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه)؛ نام و نـام خـانوادگی پژوهشـگر/
پژوهشگران (فارسی و انگلیسی) ،درجة علمی با نشانی محل كار و پست ال ترونی ی ( ،(E-mailتلفـن تمـاس
با پژوهشگر اول و تاریخ ارسال مقاله.



تنظيم چکيدهها به دو زبان فارسی و انگلیسی (یا فرانسه) (بین  150الی  400كلمه).



معرفی کليد واژهها به ترتیب حروف الفبا (در پایان چ یده).



پیشنهاد میشود مقاله شامل بخشهای زیر باشد:



مقدمه (شامل :بیان مسئله ،پیشینه ،هدفها ،پرسشها یا فرضیهها)



روش شناسی (شامل جامعة زماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه ،ابزار پژوهش و روش پژوهش)



گزارش یافتهها (شامل گزارش یافتههای زماری ،محل قرارگرفتن جداول و نمودارها در متن تعیین شـود و در
پایان گزارش و روی صفحه جداگانهای به ترتیب تنظیم شوند .شماره جدولها و عنوان زنها در باالی جدولهـا
و شماره نمودارها و عنوان زنها زیر نمودارها قرار گیرد).



تفسير و نتيجهگيری (مقایسه یافته ها با پیشینه و تبیین نتایج ،ارائه راه ارهایی برای حل مشـ یت مربـو
به حیطة پژوهش).



پاورقی :در این قسمت معادل التـین اصـطیحات و اسـامی مالفـان موجـود در منـابع در همـان صـفحه و در
قسمت پاورقی میزید.



فهرست مآخذ فارسی و انگليسی (به روش .)APA

نکات شایان توجه دیگر:


مجله در قبول یا رد مقالهها ززاد است.



مقالهها بازگردانده نمیشود.



مجله فقط مقالههایی را كه قبأل در مجیت یا نشریات دیگر چاپ نشده است ،منتشر میكند.



حداكثر حجم مقاله میتواند تا  40صفحة ( A4درمحیط  )Wordباشد.



مسئولیت حفظ حقوق دیگر مالفان مقاله به عهدة مالف اول زن مقاله است.



حداكثر زمان پاسخ مجله  2ماه است ،و فقط پس از سپریشدن این مدت صاحبان مقالـههـا مـیتواننـد مقالـه
خود را به سایر نشریات ارسال كنند.



در مقالههای برگرفته از پایاننامهها ،ذكر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایاننامه الزامی است.

شيوة ارسال مقاله :خواهشمند است با مراجعه به سامانه ال ترونی ی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی زموزش
عالی و ثبت نام در سامانه مقاله خود را ارسال و از طریق دبیرخانه (خانم خسروی) پیگیری نمایید.
نشانی اینترنتی مجلهhttp://www.icsajournal.ir :
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