
 پژوهـي اعتياد

 راهنماي تنظيم مقاالت فصلنامه اعتياد پژوهي سوءمصرف مواد

گيري و کليـد   نتيجهها،  افتهي، روش، هدفده به صورت يچارچوب چک ،(گان) هسندينو يپس از ذکر عنوان و اسام -

 .ها ارائه شود واژه

واژه بـه زبـان فارسـي و     5و حـداکثر   3حـدال  )هـا   واژه  و کليد( کلمه051حداکثر)هاي فارسي و انگليسي  چکيده -

هجي دليق نـا  و نـا    . ارسي نوشته شودچکيده انگليسي دليقاً مطابق با چکيده ف .همراه مقاله فرستاده شود( انگليسي

 .خانوادگي نويسنده و همکاران در چکيده انگليسي پانوشت گردد

 :آورده شود ريزتوجه به نکات الفبا و با    در انتهاي مقاله به ترتيب حروف   يشناس اطالعات کتاب -

عنـوان تتـين آن را     د،يـ کن يمـ ، زمانيکه نا  يـ  نويسـنده را بـراي اولـين بـار ذکـر       APAدر متن مقاله طبق اصول 

را پانوشـت  هـا   آن را نوشـته و هـا   آن عنوان خانوادگي( تا چهار نفر) استاگر نويسنده داراي همکار . ديکنپانوشت 

ي  باشـد، نـا  نويسـنده را نوشـته و سـ س از واژه      يمـ با نويسنده از پنج نفـر بـه بـات    ها  آن که تعداد در صورتي. ديکن

کـه اسـي يـ      در زماني. استنويسي آخر مقاله ذکر عنوان تما  همکاران ضروري  ؛ در منبعديکنهمکاران استفاده 

در مراتب بعدي در صـورت تکـرار، ديگـر نيـازي بـه ذکـر        ،ديکن يمنويسنده و همکاران وي را براي اولين بار ذکر 

 .استفاده کنيد "و همکاران"ي  در اين صورت از واژه. وجود نداردها  آن مجدد اسامي

سال انتشار منبع را داخـ  پرانتـن نوشـته و در مـورد اسـامي اصـطالحات        و در متن مقاله، هر جا تز  بود، نا  مؤلف -

نا  تمامي ابـنار و اصـطالحاتي کـه در مـتن      .درج شود   ، معادل خارجي آنان در پايان همان صفحه(تتين)خارجي 

به کار بردن کلمـات خـارجي در مـتن مقالـه خـودداري       تا حد ممکن از. پانوشت شود شود،  براي اولين بار ذکر مي

 .کنيد

 .است ت تحريريه و داوران متخصصأنامه، منوط به تأييد هي پذيرش نهايي مقاله و چاپ آن در فص  -

 يمقالـه حـاو   يمقدمـه، بدنـه اصـل   )پژوهشي  -کليه مقاتت ارسالي بايد اصول و چارچوب مربوط به مقاتت علمي -

نمونـه، روش   جامعـه،  شـام   )هـا   هـا، روش  رهـا و ارتبـاط آن  يف متغيا توصين ييتب يبرا يا مفهومي يچارچوب نظر

 .را مراعات کنند( و فهرست منابع ي، تشکر و لدردانيريگ جهيق، بحث و نتيج تحقيها و نتا افتهي، (گيري و ابنار نمونه

 . يدبيان کن( تيتر)پيشنهادات خود را در پاراگراف آخر مقاله و بدون ذکر عنوان  -

 .بندي بحث ارائه شود گيري به اختصار و به عنوان جمع نتيجه -

 .کلمه باشد 041و هر صفحه  A4صفحه  03تواند تا  يحجي مقاله م -

باشند و فايـ  مربوطـه نيـن همـراه       تايپ شده 03پوينت با زر Bو للي ( Word) اي  افنار رايانه ها الناماً بايد با نر  مقاله -

 .مقاله ارسال شود

ذکر وابستگي سازماني نويسنده، درجـه علمـي و پتسـت    . طور کام  بيان شود است نا  نويسنده يا نويسندگان بهتز   -

چنـين، نـا  نويسـنده مسـؤول، بـا ذکـر نشـاني         هـي . نين در زير نا  پديدآورندگان النامي است( e-mail) الکترونيکي

 .کام ، در پايين هر مقاله آورده شود

  



 پژوهـي اعتياد

 مروري يها مقاله

ي مربوطه صاحب نظر بوده و در فهرست منـابع بـه آرـار خـود      شود که نويسنده آن در زمينه اي پذيرفته مي الهتنها مق -

 (.حدال  چهار مورد)اشاره کرده باشد

 .هاي پژوهشي باشد اصول کلي نگارش مشابه مقاله -

 :ييادآور

وليت مطالب و مقاتت بـه عهـده   ؤمس. يستمخدرن نامه، الناماً بيانگر نظر ستاد مبارزه با مواد مطالب مندرج در فص . 0
 .نويسندگان آنان است

 .بالمانع است( اعتيادپژوهي)نامه با ذکر مأخذ  نق  مندرجات اين فص . 0
هـاي   تحقيقي در زمينه هاي هنظران براي ارائه مقال از تمامي پژوهشگران، استادان و صاحب« اعتيادپژوهي»نامه  فص . 3

 .آورد ه عم  ميدعوت ب مخدر اعتياد و مواد

که مفاهيي آن تغيير نيابد،  يا گونه سازي اصطالحات علمي مقاله، به در ويرايش، اصالح و هماهنگ نامه فص . 4

 .آزاد است


