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اصول نگارش و ارسال مقاله برای نشريه علمي و پژوهشي رفتار حركتي
فصلنامه رفتار حرکتي با امتياز علمي – پژوهشي با درجه  ISCو با ضريب  ، IFاولويت ارزيابي ،داوري ،و انتشار را به
مقاالتي اختصاص خواهد داد که از قرابت موضوعي و مفهومي بيشتري با حوزه ي تخصصي مزبور برخوردار باشند.
نويسندگان مقاالت موظف به رعايت استانداردهاي علمي و اخالقي در نگارش مقاالت خود مي باشند .در شرايط
فعلي ،مقالههاي ترجمه شده ،مروري ،تحليلي ،موردي و تک بررسي ،براي چاپ در اين مجله اولويت ندارند.
تمامي مقاالتي که به صورت الکترونيکي در سامانه نشريات پژوهشگاه تربيت بدني ثبت گردند در ابتدا توسط سردبير
نشريه بررسي و در صورت دارا بودن مالک هاي الزم براي انجام بررسي هاي تخصصي بيشتر وارد فرايند داوري مي
شوند .اين مقاالت بدون نام نويسندگان توسط حداقل  2داور که از سوي سردبير و هيات تحريريه انتخاب ميشوند
ارزيابي خواهند شد و نويسنده مسئول از پذيرش ،رد يا نياز به اعمال اصالحات درخواستي از سوي داوران در اسرع
ال مطابق موارد ذکرشده در اين راهنما بوده و پذيرش کامل داوران را نيز
وقت مطلع خواهد شد .چنانچه مقاله کام ا
اخذ نمايد ،در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .استفاده از مندرجات مجله با ذکر کامل مأخذ آزاد است.
رعايت کليه موارد زير براي تنظيم مقاله الزامي است
مطالب مقاله به صورت يک ستوني با رعايت حاشيه الزم (حداقل  2سانتيمتر از هر طرف) با قلم B-NAZANIN13
براي متون فارسي و قلم  Times New Roman 12براي متون انگليسي تايپ شوند .تعداد صفحات مقاله نبايد از 15
صفحه (تمامي بخش ها شامل صفحه اول ،چکيده ،متن اصلي فهرست منابع و جداول) تجاوز کند .مقاله بايد ضمن
رعايت قواعد دستوري ،به فارسي سليس و روان نوشته شده باشد و تا حد امکان از کاربرد اصطالحات بيگانه که
معادل مناسب فارسي دارند پرهيز گردد .در صورتي که واژه جايگزين فارسي مصطلح يا مناسب نباشد ،ميتوان با
حروف فارسي از آوانويسي استفاده و اصل واژه انگليسي در داخل پرانتز يا زيرنويس نگاشته شود .همچنين مولف بايد
معادل التين نام هاي خارجي و اصطالحات مورد استفاده را در پايين صفحه زير نويس نمايد .واژه ها و يا عباراتي که
بصورت عالئم اختصاري بکار برده مي شوند نيز در اولين استفاده ،نام کامل آنها ذکر گردد .البته در خصوص واژههاي
اختصاري و مخفف و نمادها الزم به ذکر است که فقط موارد استاندارد آنها قابل استفاده ميباشد و به هيچ وجه در
عنوان و چکيدهها نبايد مورد استفاده قرار گيرند .تمامي متن اصلي مقاله مي بايست داراي شماره صفحه (در پايين و
مرکز صفحه) باشد.
صفحه مشخصات نويسندگان
صفحه مشخصات نويسندگان مقاله شامل عنوان مقاله ،نام و نامخانوادگي نويسندگان همراه با درجه علمي و محل
اشتغال آنها به دو زبان فارسي و انگليسي ،و در صورت وجود مؤسسه ناظر ،حاميان مالي و محل انجام پژوهش باشد.
هنگامي که مولف محل کار يا وابستگي ندارد ،بايد نام شهر و استان محل سکونت خود را در زير نام و نام خانوادگي
خود بنويسد .نشاني ،تلفن و پست الکترونيک نويسنده مسئول (همراه با ذکر نام نويسنده مسئول) به صورت مشخص
بايد ذکر گردد .تمامي مکاتبات نشريه تنها با نويسنده مسئول انجام خواهد شد.
صفحه اول مقاله اصلي
عنوان فارسي مقاله ،چکيده فارسي و واژگان کليدي به ترتيب ذکر مي گردند .چکيده مقاله در يک پاراگراف ،حداکثر
 250کلمه و در متن آن هدف ،روشها ،يافتهها و نتيجهگيري ذکر شده باشد (نيازي نيست تا در متن چکيده اين
چهار بخش تفکيک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد) .در متن چکيده از فعل هاي معلوم استفاده شود .براي
توصيف آنچه انجام شده از فعل گذشته و براي نتيجهگيري از فعل زمان حال استفاده گردد .الزم به ذکر است که در
متن چکيده به هيچ عنوان نبايد منبع دهي نمود و همچنين از واژههاي اختصاري و مخفف و نمادها استفاده کرد.
واژگان کليدي نيز بين  5-3کلمه بوده و با کاما از يکديگر جدا شوند.

صفحه دوم
صفحه دوم شامل عنوان انگليسي مقاله ،چکيده انگليسي و کليد واژگان مرتبط مي باشد .شايسته است چکيده
انگليسي و واژگان کليدي آن ( )Keywordsدقيقا با چکيده و واژگان کليدي فارسي مطابقت نمايد.
متن مقاله
متن اصلي مقاله به ترتيب شامل  6بخش مقدمه ،روش پژوهش ،نتايج ،بحث و نتيجه گيري ،تشکر و قدرداني و
منابع مي باشد .کليه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همين عناوين بايد بيان شوند .در مقابل اين عناوين از قرار
دادن عالمت "  " :پرهيز گردد.
مقدمه
مقدمه بايد توضيح دهد که مساله چيست؟ چگونه با کارهاي قبلي مرتبط است و چه تفاوتي با آنها دارد؟ اين
بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بيان مسئله با مروري بر مطالعات گذشته ،چالش هاي موجود در اين مسئله،
ضرورت ،کاربرد نتايج و اهداف تحقيق مي پردازد .در نوشتن مقدمه از نوشتن مطالب عمومي ،غير ضروري و غير
مفيد خودداري کنيد .همچنين مقدمه نبايد به گونهاي نوشته شود که فقط براي افراد حرفهاي قابل استفاده باشد.
روش پژوهش
به نحوي بايد نوشته شود که هر خوانندهاي بتواند با آن ،تجربه نويسنده مقاله را تکرار کند .در اين بخش جزييات
روش تحقيق و علت انتخاب آن ،مدت زمان اجراي طرح و پيگيري ،زمان و مکان اجراي تحقيق ،نمونههاي مورد
آزمون و مالک انتخاب آنها ،روش نمونهگيري و منطق تعداد نمونه ،مالکهاي ورود و خروج از تحقيق ،نحوه
جمعآوري اطالعات ،رعايت موازين اخالق در پژوهش ،ابزارهاي اندازهگيري (روايي و پايايي وسايل و ابزارها در
خارج و داخل کشور) آزمونهاي آماري مورد استفاده ،نام کشور و شرکت سازنده مواد و دستگاهها به تناسب روش
تحقيق مي بايست گزارش شود.
نتايج
نتايج شامل شرح کامل يافتههاي پژوهش مي باشد .نتايج تحقيق با توجه به اصول علمي به صورت کامال شفاف و
روشن مي بايست ارائه گردند .ارائه نتايج دقيق شامل گزارش عدد با درصد ،گزارش ميانگين با حدود اطمينان ،ذکر
دقيق مقادير آماره آزمون ها باالخص مقدار دقيق ( P-Valueبه عنوان مثال  )P=0.012در آزمون هاي آمار استنباطي
ضروري مي باشد .مولفين الزم است تنها به گزارش مهم ترين يـافتههاي به دست آمده اکتفا کنند .همچنين
استـفاده منـاسب از جدول و نمودارهاي فارسي با حداقل تعداد ممکن به صورت سياه و سفيد و دو بعدي موجب
سهولت مطالعه مقاله خواهد شد .کليه شکلها ،نمودارها و تصاوير با واژه "شکل" نام گذاري شده و عنوان شکل در
زير آن درج شود.
عناوين جداول نيز در باالي آنها قرار داده مي شود .براي درج عنوان هر شکل يا جدول پس از کلمه شکل يا
جدول و شماره آن ،خط تيره و سپس عنوان ذکر گردد.
کليه شکل ها و جداول بايد داخل متن مقاله گنجانده شود.
عکسها بايد به وضوح و کيفيت باال تهيه شوند و نويسندگان محترم مي بايست از قرار دادن تصوير شکل ها خود
داري نموده و تنها از فايل هاي اصلي برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند .بهتر است براي متمايز کردن
ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شيوه هاي مختلف استفاده کرد .با توجه به
محدوديت صفحات مجله ،بديهي است از تکرار مطالبي که در متن آورده شدهاند در جداول و بالعکس بايد اجتناب
نمود .استفاده از جدول وقتي مجاز است که نتوان اطالعات به دست آمده (نتيجه) را به راحتي در متن آورد .عنوان
جدول بايد گويا باشد به نحوي که نياز نباشد به متن مراجعه شود.

اعداد جدول حتي االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد .اختصارات و عالئم متن جدول را
مي توان با زير نويس روشن کرد .در جدول فقط از خطوط افقي (ترجيحا" سه خط) آن هم براي مشخص کردن تيتر
و انتهاي جدول استفاده شود .اعداد و ارقام و مطالب جدول نبايد در متن مقاله تکرار شده باشد .ابعاد جداول بايد
طوري تنظيم شوند که در يک صفحه مجله (طولي يا عرضي) جا بگيرد.
بحث و نتيجه گيري
شرح نکات مهم يافته ها ،آثار و اهميت و محدوديت آنها ،مقايسۀ نتايج تحقيق با يافته هاي حاصل از مطالعات ديگر،
توجيه و تفسير موارد مشترک و مورد اختالف ،بيان کاربرد احتمالي يافته ها ،و در نهايت نتيجهگيري و ارائه
پيشنهادات حاصل از يافته هاي پژوهش از موارد مورد بحث در اين بخش مقاله است .در انتهاي نتيجه گيري بحث
مختصري در باره آنچه که تا کنون در باره موضوع مورد مطالعه مي دانيم و اينکه مقاله (تحقيق) حاضر چه اطالعات
جديدي به حيطه و موضوع مورد مطالعه اضافه مي کند ،پيشنهاد مي شود .در اين بخش از تکرار بخش يافته ها
خودداري گردد و نبايد نتايج جديد که در قسمت يافته ها به آن اشاره نشده است ،عرضه شود .از اظهار نظر
درمواردي که يافته هاي مطالعه آن را مطرح نمي کنند نيز بايد خودداري شود.
در انتهاي مقاله و در قسمتي بعنوان دستاورد مقاله ،در يک يا دو جمله پيام يا دستاورد کاربردي مقاله بيان شود.
تشكر و قدرداني
در اين قسمت نام منبع يا منابع حمايت مالي که منجر به انجام تحقيق و تهيه مقاله گرديده است ذکر مي شود و از
کليه افراد يا گروههايي که در انجام تحقيق همکاري داشته اند تشکر و قدرداني مي گردد .البته استفاده يا عدم
استفاده اين قسمت در متن مقاله به دلخواه نويسندگان است.
منابع
شيوه منبع دهي در اين مجله بر اساس شيوه ونکور (ظهور در متن) مي باشد .در اين شيوه اولين ارجاع در متن
شماره يک را گرفته و اين منبع در بخش منابع در انتهاي مقاله نيز با شماره يک مشخص مي شود .تعداد منابع
فارسي و انگليسي نبايد بيش از  40شماره باشد .در داخل متن هر جا نياز به استفاده از پرانتز مي باشد ،بايد بين
ال  :بررسي انجام شده توسط اشميت ( )1در
حرف آخر کلمه و پرانتز فاصله باشد و پرانتز نبايد به کلمه بچسبد؛ مث ا
سال  2007نشان داد ...
در مواردي که محقق اقدام به نوشتن نام نويسنده مقاله و سال اجراي تحقيق مي کند (همچون مثال باال) الزم است
تا شماره منبع مورد نظر را نيز ذکر کند .همچنين توجه شود زماني که در داخل پرانتز هاي استفاده شده براي
نوشتن منابع (در داخل متن) ،بيش از دو منبع قرار ميگيرد ،منابع بايد از کوچک به بزرگ و از سمت چپ به راست
بدون فاصله نوشته شوند و با حرف کاما از يکديگر جدا شوند مثالا .)12،14،21( :اگر منابع داخل پرانتز بيش از دو
مورد است و پشت سر هم قرار دارند ،به جاي نوشتن همۀ آنها ،بين منبع اول و آخر يک خط تيره قرار داده شود:
ال به جاي ( )1،2،3،4نوشته شود ( .)4-1عالوه بر اين مي توان اين شيوه ها را با يکديگر ترکيب نمود
مث ا
(.)7،12،19-2
زماني که بخشي از مطالب يک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص ساختن دقيق محل مورد نظر را دارد مي
تواند از اين شيوه استفاده کند (ص )4 ،23که به مفهوم صفحه  23از منبع  4است .زماني نيز که محقق قصد نقل
قول از محققي ديگر را دارد مي تواند به اين شکل نقل قول کند :اشميت ( )2004بيان داشت ( ...به نقل از  )5که اين
به اين مفهوم است که نويسنده منبع  5را مطالعه نموده و در اين منبع نتايج مطالعه اشميت را گزارش مي کند.
استفاده از سيستم  EndNoteجهت کاهش اشتباه و ارتقاء کيفيت نشريه پيشنهاد مي شود.
نويسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شيوه ي منبع دهي ونکور مي توانند اطالعات الزم را از سايت هاي
مختلف به زبان فارسي و انگليسي دريافت کنند .همچنين از طريق لينک زير نيز مي توان اطالعات کاملي در اين
خصوص اخذ نمود:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256

نحوة نگارش منابع مورد استفاده
تمامي منابع فارسي بايد به زبان انگليسي نوشته شوند ،سال منابع فارسي به ميالدي ذکر شود و عبارت
) (in Persianدر انتها آورده شود.
 -1مقاله
نام خانوادگي و نام نويسنده (تا  6نفر اول بصورت کامل و بيش از  6نفر با استفاده از واژه همکاران et al /آورده شود).
عنوان مقاله .نام مجله .زمان انتشار؛ شماره دوره (شماره مجله) :شمارۀ صفحه.
مثال:
Schmidt R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training
and simulation. Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.
در خصوص شيوه نوشتن نام مجالت بايد از شيوه  Medlineبه صورت مخفف استفاده شود .براي يافتن مخفف نام

مجالت ميتوان از لينک زير خالصه نام مجالت معتبر دنيا را دريافت نمود:
http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr

 -2کتاب
کتاب ترجمه
نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان) .عنوان کتاب .نام و نامخانوادگي مترجم /مترجمان .شمارۀ چاپ يا ويرايش.
شهر محل نشر :ناشر؛ سال انتشار .ص شمارۀ صفحه.
کتاب تاليف
نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان) .عنوان کتاب .شمارۀ چاپ .شهر محل چاپ :ناشر؛ سال انتشار .ص شمارۀ
صفحه.
مثال:
Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning.4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5.
توضيح اين که در کتاب هايي که از چند بخش کتاب استفاده شده است مي توان شماره صفحات بخش هاي
مختلف را به شکل زير وارد نمود:
ص 15-20،209 ،231
در اينگونه موارد در متن مقاله نيز مي توان در هر بار استفاده از اين منبع شماره صفحه را به اين شکل مشخص
نمود :نمازي زاده (ص )4، 231و اين پرانتز به اين مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه  231منبع شماره ( 4که
متعلق به دکتر نمازي زاده است) مي باشد.
 -3مقاله از شبكه اينترنت يا اطالعات موجود در لوحهاي فشرده
نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان)  .عنوان مطلب .محل انتشار :نام منتشر کننده يا ناشر؛ تاريخ دريافت .نشاني
اينترنتي يا نام لوح فشرده.
 -4پاياننامه ،رساله و طرحهاي پژوهشي
نام خانوادگي و نام مجري (مجريان) .عنوان پاياننامه ،رساله يا پژوهش (ذکر واژه پاياننامه کارشناسيارشد ،رساله
دکتري يا طرح پژوهشي) .محل انتشار :دانشگاه يا سازمان حامي؛ سال انتشار.

 -5مجموعه مقاالت کنفرانس ها يا همايش هاي علمي
نام خانوادگي و نام نويسنده (نويسندگان) .عنوان مقاله .عنوان همايش؛ زمان همايش؛ مکان همايش :نام ناشر؛ زمان
انتشار .ص شماره صفحه.
عالوه بر نكات فوق ،مقاله بر اساس شرايط زير بررسي ميشود
 در صورتي که نويسنده مسئول ،تغييرات درخواست شده از سوي داوران و کارشناسان مجله را ظرف مدت 30
روز انجام و از طريق سامانه ارسال نکند ،مقاله از فرآيند بررسي و داوري حذف ميشود.
 الزم به ذکر است در صورت پذيرش مقاله به شرط انجام اصالحات محقق مي بايست توضيحات الزم در
خصوص کليه سواالت را در قالب يک نامه در ابتداي مقاله ارائه نموده و اصالحات انجام گرفته را نيز با رنگي
متمايز ( براي هر داور با يک رنگ مشخص) مشخص نمايد .بهتر است اين اعمال در نسخه اي از مقاله انجام
شود که داور توضيحات را در آن ارائه نموده و اين توضيحات حذف نشوند تا داور با يک نظر بتواند تغييرات الزم
را بررسي نمايد.
 مسئوليت محتواي علمي مقاله ،با نويسنده يا نويسندگان آن است.
 هيئت تحريريه نشريه در قبول يا رد و يا ويرايش مقاله ( با تأييد مؤلف) آزاد است.
ال در هيچ نشريۀ داخلي و يا خارجي چاپ شده باشد .در صورت مشاهده اين
 مقاالت منتشر شده نبايد قب ا
موضوع مقاله از فرآيند داوري اين نشريه حذف خواهد شد و ضمن انعکاس عدم تعهد نويسنده به ساير نشريات
علمي کشور ،مديريت نشريه ،مقاالت ديگر آن نويسنده را مورد بررسي قرار نخواهد داد.
 ارائهدهندۀ مقاله تعهد کند تا زماني که جواب نهايي (پذيرش يا رد) مقاله خود را دريافت نکرده باشد ،مقاالت
خود را به نشريات داخلي و خارجي ديگر ارسال نکند.
 استفاده ازمندرجات نشريه با ذکر کامل مآخذ آزاد است.
 پس از صدور نامه پذيرش ،امکان هيچگونه تغييري در نام و ترتيب نويسندگان مقاالت وجود ندارد.
 بر اساس مجوز کميسيون بررسي نشريات کشور و طبق مصوبات هيات رئيسه پژوهشگاه ،جهت صدور گواهي
پذيرش مقاالتي که از تاريخ يک اسفند  1394دريافت شده است ،مبلغ  150هزار تومان از نويسندگاني که
مقاالت آنان موفق به اخذ پذيرش در اين نشريه شده است دريافت مي گردد .
در پايان ،از نويسنده محترم درخواست ميشود ضمن مطالعه مندرجات اين راهنما مقاله خود را تنظيم و از طريق
سامانه نشريات ارسال کند.
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