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شرایط پذیرش مقاله
مقاله باید با فونت نازنین  12در سیستم  wordتایپ و فایل آن به ایمیل  ravan.sanji@yahoo.comارسال
و سه نسخه پرینت آن به دفتر فصلنامه فرستاده شود .مقالهای پذیرفته میشود که ویژگیهای زیر را داشته باشد:
 -1به حیطه روانسنجی مربوط شود و جنبة پژوهشی داشته باشد.
 -2ترتیب زیر را رعایت کند :چکیده (خالصه) به زبانهای فارسی و انگلیسی ،واژههای کلید به زبانهای فارسی و
انگلیسی ،مبانی نظری و عملی (ادبیات تحقیق) ،ویژگیهای شرکتکنندگان ،ابزار یا ابزارهای مورد استفاده ،روش اجرا
(طرح تحقیق) نتایج به دست آمده ،تفسیر و نتایج ،و منابع.
 -3چکیده باید شش عنصر اصلی مقاله را شامل شود :هدف ،فرضیه ،شرکتکنندگان ،ابزار ،روش اجرا و نتایج به
دست آمده .چکیده ،حداکثر باید در  3صفحه نوشته شود و نباید پاراگراف داشته باشد .هدف چکیده این است که
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بیشترین اطالعات مربوط به عناصر اصلی تحقیق را ،خیلی سریع ،در اختیار خواننده قرار دهد.
 -4رسمالخط و آیین نگارش رعایت شود ،جمالت باید غیرشخصی باشد ،یعنی در نوشتن آن از افعال مجهول استفاده
شود.
 -5منابع باید الفبایی و به ترتیب زیر تنظیم شود :نام خانوادگی و نام صاحب اثر ،تاریخ چاپ کتاب ،اسم کتاب با
حروف سیاه یا ایتالیك ،محل نشر و ناشر (روش .)APA
 -6مقالههای ارسالی عودت داده نمیشود.
 -7فصلنامه در ویراستاری مقاله آزادی عمل خواهد داشت.
 -8صاحبان مقاله در مقابل نوشتههای خود مسئول خواهند بود.
 -9فصلنامه در پذیرش یا عدم پذیرش مقالههای رسیده آزاد خواهد بود.

این فصلنامه
الف :طی نامه شماره  87/427359به تاریخ  90/11/15به تأیید کمیسیون بررسی و تأیید
نشریات دانشگاه آزاد اسالمی (سازمان مرکزی) رسیده است.
ب :طی تفاهم نامه شماره  931/32به تاریخ  93/10/22با حمایت انجمن علمی روان شناسی
بالینی ایران منتشر می شود.
ج :طبق فهرست شماره سه مورخ  1395/11/16جزء مجالت علمی -پژوهشی دانشگاه آزاد
اسالمی قرار گرفته است .اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان دوره های دکتری و کارشناسی
ارشد ،می توانند با چاپ مقاله در این نشریه ،امتیاز الزم را کسب کنند .به منظور
دستیابی به مجالت دانشگاه آزاد اسالمی ،می توان از لینك نشیه در سامانه
 http://eval.journals.iau.irاستفاده کرد.
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به نشانی دفتر فصلنامه بفرستند.
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شعب بانك ملی) واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراك برای ما ارسال دارند .هزینه
اشتراك برای هر شماره تکی مبلغ  50000ریال است.
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