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 ورزشي برای نشريه علمي و پژوهشي فيزيولوژی مقاله ارسال و نگارش اصول

 و داوری، ارزيابی، اولويت ، IFو با ضريب  ISCپژوهشی  با درجه  –فيزيولوژی ورزشی با امتياز علمی  فصلنامه
 مزبور تخصصی ی حوزه با ریبيشت مفهومی و موضوعی قرابت از داد كه خواهد اختصاص مقاالتی بها ر انتشار

خود می  مقاالت نگارش در علمی و اخالقی استانداردهای رعايت به موظف مقاالت نويسندگان. باشند برخوردار
 مجله اين در چاپ برای بررسی، تک و موردی تحليلی، مروری، شده، ترجمه هایمقاله فعلی، شرايط باشند. در

 .ندارند اولويت
رت الکترونيکی در سامانه نشريات پژوهشگاه تربيت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط تمامی مقاالتی كه به صو

سردبير نشريه بررسی و در صورت دارا بودن مالک های الزم برای انجام بررسی های تخصصی بيشتر وارد فرايند 
 تحريريه ياتسردبير و ه سوی از كه داور 2 حداقل توسط نويسندگان نام بدون داوری می شوند. اين مقاالت

 از درخواستی اصالحات اعمال به نياز يا رد پذيرش، از مسئول نويسنده و شد خواهند ارزيابی شوندمی انتخاب
 و بوده راهنما اين در ذكرشده موارد مطابق كامالً مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت اسرع در داوران سوی

 كامل ذكر با مجله مندرجات از استفاده .قرار خواهد گرفت نوبت چاپ در نمايد، اخذ نيز را داوران كامل پذيرش
 .است آزاد مأخذ

 است الزامی مقاله تنظيم برای زير كليه موارد رعايت
               قلم با( متر از هر طرفسانتی 2 حداقل) الزم حاشيه رعايت با ستونی يک صورت به مقاله مطالب -

B-NAZANIN13 برای متون فارسی و قلم Times New Roman 12 شوند. تايپ انگليسی متون برای  
)تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکيده، متن اصلی فهرست منابع  صفحه 51 از نبايد مقاله صفحات تعداد -

 . كند و جداول(  تجاوز
 كاربرد از امکان حد تا و باشد شده نوشته روان و سليس فارسی به دستوری، قواعد رعايت ضمن بايد مقاله -

 يا مصطلح فارسی جايگزين واژه كه صورتی در .گردد پرهيز دارند فارسی مناسب معادل كه بيگانه طالحاتاص
 زيرنويس يا پرانتز در داخل انگليسی واژه اصل و استفاده آوانويسی از فارسی حروف با توانمی نباشد، مناسب
   .شود نگاشته

زير نويس  صفحه پايين در را استفاده مورد حاتاصطال و خارجی نام های التين معادل بايد همچنين مولف -
 آنها كامل نام استفاده، اولين در شوند نيز می برده بکار اختصاری عالئم بصورت كه عباراتی يا و ها واژه .نمايد
 استاندارد موارد فقط كه است ذكر به الزم نمادها و مخفف و اختصاری هایالبته در خصوص واژه .گردد ذكر
 .گيرند قرار استفاده مورد نبايد هاچکيده و عنوان در وجه هيچ به و باشدمی ستفادها قابل آنها

  صفحه( باشد. و مركز پايين دارای شماره صفحه )در تمامی متن اصلی مقاله می بايست -
 اول صفحه

 دو به آنها الاشتغ محل و علمی درجه با همراه نويسندگان خانوادگینام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان
 كه هنگامی. باشد پژوهش انجام محل و مالی حاميان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  انگليسی، و فارسی زبان

 خود خانوادگی نام و نام زير در را خود سکونت محل استان و شهر نام بايد ندارد، وابستگی يا كار محل مولف
ول )همراه با ذكر نام نويسنده مسئول( به صورت مشخص نشانی، تلفن و پست الکترونيک نويسنده مسئ .بنويسد

 نمی مقاله هر نويسندگان بايد ذكر گردد. تمامی مکاتبات نشريه تنها با نويسنده مسئول انجام خواهد شد. تعداد
در كه البته  باشد داشته نويسنده چهار تا تواند می دكترا رساله از مستخرج مقاله فقط. باشد نفر سه از بيشتر تواند

در اين نامه اسامی اساتيد راهنما و مشاور، . باشد شده پرونده ضميمه دانشگاه می بايست تاييديه اين صورت نامه
 همراه با موضوع دقيق رساله تصويب شده می بايست قيد گردد.

 



 

  دوم صفحه
يک پاراگراف،  در مقاله به ترتيب ذكر می گردند. چکيده واژگان كليدی و فارسی چکيده عنوان فارسی مقاله،

باشد )نيازی نيست تا در متن  شده ذكر گيرینتيجه و هايافته ها،روش هدف، آن متن در و كلمه 212 حداكثر
 استفاده معلوم های فعل چکيده اين چهار بخش تفکيک شده و عنوان هر بخش ذكر گردد(. در متن چکيده از

گردد. الزم به  استفاده حال زمان فعل از گيرینتيجه برای و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصيف برای. شود
 و مخفف و اختصاری هایواژه ذكر است كه در متن چکيده به هيچ عنوان نبايد منبع دهی نمود و همچنين از 

 كلمه بوده و با كاما از يکديگر جدا شوند.  3-1ستفاده كرد. كليد واژگان نيز بين ا نمادها
  سوم صفحه

شايسته است چکيده . می باشد مرتبط كليد واژگان و انگليسی چکيده وان انگليسی مقاله،صفحه سوم شامل عن
 ( دقيقا با چکيده و كليد واژگان فارسی مطابقت نمايد. Keywordsانگليسی و كليد واژگان )

 مقاله متن
و قدردانی و  بخش مقدمه، روش شناسی،  نتايج، بحث و نتيجه گيری، تشکر 6متن اصلی مقاله به ترتيب شامل  

بايد بيان شوند. در مقابل اين عناوين از  منابع می باشد. كليه بخش های فوق به صورت مجزا و با همين عناوين
 پرهيز گردد.   ":  "قرار دادن عالمت  

 مقدمه
دارد؟ اين  آنها با تفاوتی چه و است مرتبط قبلی كارهای با چگونه چيست؟ مساله كه دهد توضيح بايد مقدمه 
مسئله،  اين در موجود های گذشته، چالش مطالعات بر مروری با مسئله خش در دو تا سه صفحه به گزارش بيانب

 غير و ضروری غير عمومی، مطالب نوشتن ضرورت، كاربرد نتايج و اهداف تحقيق می پردازد. در نوشتن مقدمه از
 استفاده قابل ایحرفه افراد برای فقط كه شود نوشته ایگونه به نبايد مقدمه همچنين. كنيد خودداری مفيد
 باشد.
 پژوهش روش

 كند. در اين بخش جزييات تکرار را مقاله نويسنده تجربه آن، با بتواند ایخواننده هر كه شود نوشته بايد نحوی به
 مورد هاینمونه تحقيق، اجرای مکان و زمان گيری،پی و طرح اجرای زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقيق و

 نحوه از تحقيق،  خروج و ورود هاینمونه، مالک تعداد منطق و گيرینمونه روش انتخاب آنها، مالک و آزمون
ابزارها در  و وسايل پايايی و روايی)گيری اندازه پژوهش، ابزارهای در اخالق موازين اطالعات، رعايت آوریجمع

به تناسب  هادستگاه و مواد سازنده شركت و كشور نام آماری مورد استفاده، هایآزمون( خارج و داخل كشور
 روش تحقيق می بايست گزارش شود. 

 نتايج
می باشد. نتايج تحقيق با توجه به اصول علمی به صورت كامال شفاف  پژوهش هایيافته كامل نتايج شامل شرح 

اطمينان،  حدود با ميانگين گزارش درصد، با عدد دقيق شامل گزارش نتايج و روشن می بايست ارائه گردند. ارائه
( در آزمون های آمار P=0.012)به عنوان مثال  P-Valueذكر دقيق مقادير آماره آزمون ها باالخص مقدار دقيق 

 استنباطی ضروری می باشد. 
ـافته تنها به گزارش مهم ترين مولفين الزم است   به دست آمده اكتفا كنند. هایي

 دو و سفيد و سياه به صورت ممکن تعداد حداقل با نمودارهای فارسی و جدول از منـاسب استـفاده همچنين
  بعدی موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.

 در زير آن درج شود.  گذاری شده و عنوان شکل نام "شکل"ها، نمودارها و تصاوير با واژه كليه شکل
 عناوين جداول نيز در باالی آنها قرار داده می شود. 

 و جداول بايد داخل متن مقاله گنجانده شود.كليه شکل ها 
  

 



 

و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذكر يا جدول  پس از كلمه شکل   يا جدول برای درج عنوان هر شکل
 گردد. 

 كليه شکل ها و جداول بايد داخل متن مقاله گنجانده شود.
می بايست از قرار دادن تصوير شکل ها  شوند و نويسندگان محترمها بايد به وضوح و كيفيت باال تهيه عکس

 خودداری نموده و تنها از فايل های اصلی برگرفته از نرم افزارهای مربوطه استفاده كنند. 
بهتر است برای متمايز كردن ستون نمودارها به جای استفاده از رنگ های مختلف از هاشور به شيوه های 

 مختلف استفاده كرد.
 و جداول در اندشده آورده متن در كه مطالبی تکرار از است بديهی مجله، تصفحا محدوديت به توجه با 

  نمود. اجتناب بايد بالعکس
 .گردند ارائه APA الگوهای و ضوابط مطابق بايست می نياز مورد نمودارهای و نکته مهم ديگر اين كه جداول

 عنوان. آورد متن در راحتی به را( يجهنت) آمده استفاده از جدول وقتی مجاز است كه نتوان اطالعات به دست  
 . شود مراجعه متن به نباشد نياز كه نحوی به باشد گويا بايد جدول

 اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. 
 اختصارات و عالئم متن جدول را می توان با زير نويس روشن كرد.

ستفاده سه خط( آن هم برای مشخص كردن تيتر و انتهای جدول ا ")ترجيحاافقی در جدول فقط از خطوط  
 شود.

 اعداد و ارقام و مطالب جدول نبايد در متن مقاله تکرار شده باشد. 
 ابعاد جداول بايد طوری تنظيم شوند كه در يک صفحه مجله )طولی يا عرضی( جا بگيرد.  

 بحث و نتيجه گيری
 مطالعات از حاصل های يافته با نتايج تحقيق ها، مقايسۀآن محدوديت اهميت و و آثارها،  يافته مهم نکات شرح

 و گيرینتيجه نهايت در ها، و يافته احتمالی كاربرد بيان  اختالف، مورد و مشترک موارد تفسير و ديگر، توجيه
نتيجه  انتهای ست. درپژوهش از موارد مورد بحث در اين بخش مقاله ا های يافته از حاصل پيشنهادات ارائه

( تحقيق) مقاله اينکه و دانيم می مطالعه مورد موضوع باره در كنون تا كه آنچه باره بحث مختصری در گيری
 در اين بخش از .شود می پيشنهاد كند، می اضافه مطالعه مورد موضوع و حيطه به جديدی اطالعات چه حاضر
 عرضه است، نشده اشاره آن به ها يافته قسمت در كه جديد نتايج نبايد و گردد خودداری ها يافته بخش تکرار
 .شود خودداری نيز بايد كنند نمی مطرح را آن مطالعه های يافته كه درمواردی نظر اظهار از. شود

 قدرداني  و تشکر
 می شود ذكر است گرديده مقاله تهيه و تحقيق انجام به منجر كه مالی حمايت منابع يا منبع نام قسمت اين در
 يا استفاده البته. می گردد قدردانی و داشته اند تشکر همکاری تحقيق انجام در كه هايی گروه يا افراد كليه از و

 .است نويسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت اين استفاده عدم
 منابع

ين ارجاع در ور )ظهور در متن( می باشد. در اين شيوه اولوشيوه منبع دهی در اين مجله بر اساس شيوه ونک 
 متن شماره يک را گرفته و اين منبع در بخش منابع در انتهای مقاله نيز با شماره يک مشخص می شود.  تعداد

 باشد، می پرانتز از استفاده به نياز جا هر متن داخل در. باشد شماره 02 از نبايد بيش انگليسی و فارسی منابع
 توسط شده انجام بررسی:  مثالً بچسبد؛ كلمه به نبايد پرانتز و باشد فاصله پرانتز و كلمه آخر حرف بين بايد

 ...  داد نشان 2222( در سال 5) اشميت
 



 

در مواردی كه محقق اقدام به نوشتن نام نويسنده مقاله و سال اجرای تحقيق می كند )همچون مثال باال( الزم 
 شده استفاده های پرانتز داخل در كه انیاست تا شماره منبع مورد نظر را نيز ذكر كند. همچنين توجه شود زم

 چپ سمت از و بزرگ به كوچک از بايد منابع گيرد،می قرار منبع دو از بيش ،(متن داخل در) منابع نوشتن برای
 پرانتز داخل منابع . اگر(52،50،25: )مثالً شوند جدا يکديگر از كاما حرف با و شوند نوشته راست بدون فاصله به

 قرار تيره خط يک آخر و اول منبع بين آنها، همۀ نوشتن جای به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد دو از بيش
عالوه بر اين می توان اين شيوه ها را با يکديگر تركيب نمود (. 5-0) شود نوشته (5،2،3،0) جای به مثالً: شود داده

(32،52،2-2 .) 
ق قصد مشخص ساختن دقيق محل مورد نظر را دارد زمانی كه بخشی از مطالب يک كتاب استفاده شده و محق

است. زمانی نيز كه محقق قصد  0از منبع  23( كه به مفهوم صفحه 0، 23می تواند از اين شيوه استفاده كند )ص
( بيان داشت ... 2220نقل قول از محققی ديگر را دارد می تواند به اين شکل نقل قول كند: ريچارد ای. اشميت )

را مطالعه نموده و در اين منبع نتايج مطالعه اشميت  1كه اين به اين مفهوم است كه نويسنده منبع  (1)به نقل از 
 .شود می پيشنهاد نشريه كيفيت ارتقاء و اشتباه كاهش جهت EndNote سيستم از را گزارش می كند. استفاده

نند اطالعات الزم را از سايت ور می تواونويسندگان برای اخذ اطالعات كامل در خصوص شيوه ی منبع دهی ونک
های مختلف به زبان فارسی و انگليسی دريافت كنند. همچنين از طريق لينک زير نيز می توان اطالعات كاملی در 

 اين خصوص اخذ نمود:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 

 استفاده مورد منابع نگارش نحوۀ
  شوند معرفی زير صورت به بايد گيرندمی قرار استفاده مورد متن در كه منابعی

  مقاله -4
 آورده et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بيش و كامل بصورت اول نفر 6 تا) نويسنده نام و خانوادگی نام

 . صفحه شمارۀ(: مجله شماره) دوره شماره مجله. سال؛ نام. مقاله عنوان(. شود
 مقاله فارسی

 بر ايزومتريک و ايزوتونيک مقاومتی تمرين نوع دو اثر مقايسه بهمن.  فرهاد، ميرزايی نيارحمانی  اكبر، صالحی
نکرده. فيزيولوژی ورزشی.  تمرين مرد دانشجويان در نکرده تمرين پای عضله تغييرات الکتروميوگرافی و قدرت
 . 522-522(:51)1 ؛5332
 انگليسی مقالۀ

Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training 
and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. برای يافتن مخفف نام  Medline در خصوص شيوه نوشتن نام مجالت بايد از شيوه
 معتبر دنيا را دريافت نمود: مجالت می توان از لينک زير خالصه نام مجالت

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/ 
 كتاب -2

 كتاب ترجمه
چاپ يا  مترجمان. شمارۀ/ مترجم خانوادگینام و نام. كتاب عنوان(. نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگی نام 

 . صفحه شمارۀ ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر ويرايش.
: تهران اول. چاپ .رضا رجبی حبيب، مترجمان: هنری. سنجش و ارزيابی عملکرد جسمانی .انبري مک كينزی

 .25-03 . ص5335انتشارات پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزشی؛ 
 كتاب تاليف

 ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپ محل شهر چاپ. شمارۀ. كتاب عنوان(. نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگی نام
 .صفحه شمارۀ

طالب پور مهدی، كشتی دار محمد، بهزاد نيا  بهزاد. علوم كاربردی در تيراندازی با كمان. چاپ اول. تهران: 
 .21-61. ص 5335انتشارات پژوهشگاه تربيت بدنی و علوم ورزرشی؛ 

 



 

 كتاب انگليسی 
Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning. 4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 
توضيح اين كه در كتاب هايی كه از چند بخش كتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش های 

 مختلف را به شکل زير وارد نمود:
  51-223،22، 235ص 

خص در اينگونه موارد در متن مقاله نيز می توان در هر بار استفاده از اين منبع شماره صفحه را به اين شکل مش
)كه  0منبع شماره  235( و اين پرانتز به اين مفهوم است كه مطلب متعلق به صفحه 0،  61نمود: طالب پور )ص

 متعلق به دكتر طالب پور است( می باشد. 
 فشرده هایلوح در موجود اطالعات يا اينترنت شبکه از مقاله -2
 دريافت. تاريخ نتشار: نام منتشر كننده يا ناشر؛محل ا .مطلب عنوان( . نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگی نام

 . فشرده لوح نام يا اينترنتی نشانی
 پژوهشي هایطرح و نامه، رسالهپايان -1
 رساله ارشد،كارشناسی نامهپايان واژه پژوهش )ذكر يا رساله نامه،پايان عنوان(. مجريان) مجری نام و خانوادگی نام

 شار: دانشگاه يا سازمان حامی؛ سال انتشار.پژوهشی(. محل انت طرح يا دكتری
 مجموعه مقاالت كنفرانس ها يا همايش های علمي -4
مقاله. عنوان همايش؛ زمان همايش؛ مکان همايش: نام ناشر؛  عنوان(. نويسندگان) نويسنده نام و خانوادگی نام 

 زمان انتشار. ص شماره صفحه.
 شودمي بررسي زير شرايط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

 مدت ظرف را مجله كارشناسان و داوران سوی از شده درخواست تغييرات مسئول، نويسنده كه صورتی در -
 . شودمی حذف داوری و بررسی فرآيند از مقاله  نکند، ارسال سامانه طريق از و انجام روز 32

 در الزم توضيحات بايست می محقق اصالحات انجام شرط به مقاله پذيرش صورت در است ذكر به الزم -
 رنگی با نيز را گرفته انجام اصالحات و نموده ارائه مقاله ابتدای در نامه يک قالب در را سواالت كليه خصوص

 مقاله از ای نسخه  در اعمال اين است بهتر. نمايد مشخص( مشخص رنگ يک با داور هر برای)  متمايز
 بتواند نظر يک با داور تا نشوند حذف توضيحات اين و مودهن ارائه آن در را توضيحات داور كه شود انجام

 . نمايد بررسی را الزم تغييرات
 .است آن نويسندگان يا نويسنده با مقاله، علمی محتوای مسووليت -
 . است آزاد( مؤلف تأييد با)  مقاله ويرايش يا و رد يا قبول در نشريه تحريريه هيئت -
 اين مشاهده صورت در. باشد شده چاپ خارجی يا و داخلی نشريۀ چهي در قبالً نبايد شده منتشر مقاالت -

 ساير به نويسنده تعهد عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشريه اين داوری فرآيند از مقاله موضوع
 . داد نخواهد قرار بررسی مورد را نويسنده آن ديگر مقاالت نشريه، مديريت كشور، علمی نشريات

 باشد، نکرده دريافت را خود مقاله( رد يا پذيرش) نهايی جواب كه زمانی تا كند تعهد مقاله دهندۀارائه -
 . نکند ارسال ديگر خارجی و داخلی نشريات به را خود مقاالت

 . است آزاد مآخذ كامل ذكر با نشريه ازمندرجات استفاده -
 

از طريق  و تنظيم، را خود قالهم راهنما اين مندرجات مطالعه ضمن شودمی درخواست محترم نويسنده از پايان، در
 . كند ارسال اتنشري سامانه

 

 js.ssrc.ac.ir     نشاني سامانه نشريات:                      
 journal@ssrc.ac.ir      پست الکترونيك نشريات: 

 



 فيزيولوژي ورزشيپژوهشي،  –علمي فرايند چاپ مقاله در نشرية 

   

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شريه و تشکيل سامانه نثبت مقاله در 
 پرونده

 اعالم وصول مقاله به نويسنده

 تحريريهتعيين داوران درهيئت

 داور ارسال به دو

 نويسنده از فرم تعهد

تائيد هردو داور بدون نياز به  تائيد دو داور با انجام اصالحات
 اصالحات

 هر دو داور تأييدعدم 

 تأييديك داور و عدم  تأييد
 داور دوم

ارسال مقاله به نويسنده جهت 
 انجام اصالحات

دم پذيرش به اعالم ع اعالم پذيرش مقاله به نويسنده
 نويسنده

 ارسال به داور سوم

 چاپ
 برگشت و ثبت مجدد 

 نشريه دفتر در

بررسي اصالحات انجام شده 
 توسط داوران

 داورسوم تأييدعدم  داورسوم تأييد

اعالم عدم پذيرش به 
بدون  تأييد نويسنده

 اصالحات

با  تأييد
 اصالحات

 تأييد
 اصالحات

 تأييد عدم
 اصالحات

پذيرش اعالم 
 به نويسنده

 چاپ

ارسال مجدد 
 جهت اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 عدم تأييد
 اصالحات

 تأييد
 اصالحات

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

اعالم پذيرش 
 به نويسنده

 چاپ

ارسال به نويسنده 
 جهت اصالحات

اعالم پذيرش به 

 نويسنده

 چاپ

برگشت و ثبت مجدد 
 در دفترنشريه

شده حات انجامبررسي اصال
 توسط داوران

 اصالحات تأييدعدم 

ارسال مجدد جهت 
 اصالحات

 برگشت و ثبت مجدد

 تأييد
 اصالحات

 تأييدعدم 
 اصالحات

اعالم پذيرش به 
 نويسنده

اعالم عدم پذيرش 
 به نويسنده

 چاپ
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