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 مقاله پذیرش شرایط راهنمای

 .دانجمن مطالعات برنامه درسی ایران منتشر می شوتوسط  «عالیمطالعات برنامه درسی در آموزش »مجله 

 شرایط پذیرش مقاله:

 گری پژوهشـ شامل عنوان مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی )یا فرانسه(؛ نام و نـام خـانوادگ   برگه مشخصات/ 

تمـاس   ، تلفـن E-mail)) پژوهشگران )فارسی و انگلیسی(، درجة علمی با نشانی محل كار و پست الکترونیکی

 .با پژوهشگر اول و تاریخ ارسال مقاله

 كلمه(. 200الی  150فارسی و انگلیسی )یا فرانسه( )بین  به دو زبان هاتنظيم چکيده 

 ایان چکیده(.به ترتیب حروف الفبا )در پ هامعرفی کليد واژه 

 های زیر باشد:شود مقاله شامل بخشپیشنهاد می 

 ها(ها یا فرضیهها، پرسش)شامل: بیان مسئله، پیشینه، هدف مقدمه   

 گیری و حجم نمونه، ابزار پژوهش و روش پژوهش()شامل جامعة آماری، روش نمونه شناسی روش 

 ن شـود و در  گرفتن جداول و نمودارها در متن تعییهای آماری، محل قرار)شامل گزارش یافته هاگزارش یافته

هـا  االی جدولها در بها و عنوان آنیم شوند. شماره جدولظای به ترتیب تنپایان گزارش و روی صفحه جداگانه

 . (ها زیر نمودارها قرار گیردو شماره نمودارها و عنوان آن

 شـکالت مربـو    منتایج، ارائه راهکارهایی برای حل ها با پیشینه و تبیین )مقایسه یافته گيریتفسير و نتيجه

 به حیطة پژوهش(.

 ر ددر همـان صـفحه و    در این قسمت معادل التـین اصـطالحات و اسـامی مالفـان موجـود در منـاب        :پاورقی

 آید.می قسمت پاورقی

 به روش  فهرست مآخذ فارسی و انگليسی(APA  .) 

 نکات شایان توجه دیگر:  

 ها آزاد است.قالهمجله در قبول یا رد م 

 شود.ها بازگردانده نمیمقاله 

 كند.چاپ نشده است، منتشر می در مجالت یا نشریات دیگر هایی را كه قبألمجله فقط مقاله 

 صفحة 20تواند  تا حداكثر حجم مقاله میA4    درمحیط(Word.باشد ) 

 مسئولیت حفظ حقوق دیگر مالفان مقاله به عهدۀ مالف اول آن مقاله است. 

  مقالـه   تواننـد هـا مـی  شدن این مدت صاحبان مقالـه ماه است، و فقط پس از سپری 6حداكثر زمان پاسخ مجله

 خود را به سایر نشریات ارسال كنند.

 است. نامه الزامیها، ذكر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایاننامههای برگرفته از پایاندر مقاله 

اهشمند است با مراجعه به سامانه الکترونیکی دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش خو: شيوة ارسال مقاله

 و ثبت نام در سامانه مقاله خود را ارسال و از طریق دبیرخانه )خانم خسروی( پیگیری نمایید. عالی

 http://www.icsajournal.irنشانی اینترنتی مجله: 
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مطالعات برنامه درسی   دوفصلنامة"هیئت تحریریه 

كه  گرامی داند از همکارانوظیفة خود می "آموزش عالی

و با  زحمات داوری مقاالت این شماره را برعهده داشته

اند مجله افزوده های ارزندۀ خویش بر اعتالی علمیراهنمایی

 كند.ها، سپاسگزاری ضمن درج اسامی آن
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