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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:
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معرفی کليد واژهها به ترتیب حروف الفبا (در پایان چکیده).
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و شماره نمودارها و عنوان آنها زیر نمودارها قرار گیرد).



تفسير و نتيجهگيری (مقایسه یافته ها با پیشینه و تبیین نتایج ،ارائه راهکارهایی برای حل مشـکالت مربـو
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قسمت پاورقی میآید.
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نکات شایان توجه دیگر:


مجله در قبول یا رد مقالهها آزاد است.



مقالهها بازگردانده نمیشود.



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



حداكثر حجم مقاله میتواند تا  40صفحة ( A4درمحیط  )Wordباشد.
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در مقالههای برگرفته از پایاننامهها ،ذكر عنوان اصلی پایان نامه و تاریخ دفاع از پایاننامه الزامی است.
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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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