
 
 
 

 راهنمای نگارش مقاله
اب های نبرگرفته از پژوهشپردازد که هایی میبه انتشار مقاله« کاربردیسنجش و پژوهش در مشاوره »فصلنامة 

را  ایباشند و نیز نتایج عملی و قابل استفادهشناسی های متنوع مشاوره و روانای در قلمروای و مقایسهمداخله

های بنیادی در آن کاربرد داشته هایی را کشف کنند که نتایج پژوهشبرای حل مشكالت فراهم آورند و یا زمینه

جر به های روزافزون منآوریها و فنویژه درعصر کنونی که پیچیدگیباشد. بنابراین رسالت اصلی این فصلنامه، به

وم های بدیع علسریع در جامعه درحال توسعه شده و معضالت متعددی را پدید آورده است؛ انتشار یافتهتغییرات 

های مختلف زندگی انسان کاربرد داشته باشد و امكان تبادل نظر و مبادله شناسی و مشاوره است که در زمینهروان

 اطالعات علمی را بین پژوهشگران فراهم نماید. 

های تحصیلی، های خانواده، مشاورهدر زمینه کاربردی های عمدتاً این فصلنامه بر چاپ مقاله در نتیجه تاکید   

 سالمت است. روانشناسی اجتماعی، روانشناسی بالینی، روانشناسی ، شغلی، توانبخشی

 

 صفحه اول مقاله

کلمه، و شامل  45و حداکثر  5نوشته شود و باید حداقل  Bold 41اندازه  B Nazaninبا قلم  : مقاله فارسی عنوان  .1

متغیرهای اصلی پژوهش، جامع، مانع، جذاب، کوتاه و گویا باشد و به طور خالصه مضمون اصلی، متغیرها یا مسائل نظری 

 مورد پژوهش و رابطۀ بین آن ها را نشان دهد.

و نام خانوادگی مسئول و دیگر نویسندگان، به ترتیب با : زیر عنوان فارسی مقاله، نام مشخصات نویسندگان به فارسی .2

ها آن  (Emailو پست الکترونیکی ) تماس شمارهو مرتبه علمی و نام دانشگاه همراه با   Bold 41اندازه   B Nazaninقلم

 شود.قید می تاریخ ارسال مقاله نوشته و پاورقی در B Nazanin  41در اندازه 

، پژوهش روش، هدف زمینه وکلمه، شامل  011و حداکثر  011فارسی و انگلیسی، حداقل دارای  : به دو زبانها. چكیده3

ای در یک پاراگراف های فارسی و انگلیسی، در صفحۀ جداگانهباشد. الزم است هر یک از چکیده گیرینتیجهو  هایافته

 آید، تنظیم شود.نگاشته و در چارچوبی که در زیر می

 شود.  ارائه و تنظیم واژه از متغیرهای اصلی پژوهش و به ترتیب حروف الفبا در پایان چکیده 5تا  0شامل  ها:. کلیدواژه4

  
 چكیده فارسی

 B Nazanin 44در اندازه  :هدفزمینه و 



 
 
 

شامل روش پژوهش مثالً همبستگی، آزمایشی و ...، جامعه آماری و تعداد آن  : B Nazanin 44در اندازه   :پژوهش روش

حتما قید شود، نمونه آماری و تعداد آن، روش نمونه گیری و ابزارهای مورد استفاده همراه با نام سازنده / گان و سال ساخت 

 ها است.آن

ای، پیگیری نیز انجام های آزمایشی و مداخلهعالوه بر یافته ها الزم است در پژوهش : B Nazanin 44در اندازه  :هایافته

 پیگیری دراین قسمت اشاره شود. و به نتایج حاصل از

 گیری، پیشنهاداتی کاربردی با توجه به نتایج پژوهش ارائه شود.عالوه بر نتیجه : B Nazanin 44در اندازه  :گیرینتیجه

 های عنوان باشد.ایتالیک، به ترتیب حروف الفبا و صرفاً باید محدود به واژه :B Nazanin  44در اندازه :هاکلید واژه

  
 صفحه دوم مقاله

و باید دقیقاً مطابق با عنوان  Bold 40اندازه  Times New Romanعنوان انگلیسی با قلم  . عنوان التین مقاله:5

 فارسی تنظیم شود.

مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده مسئول و دیگر نویسندگان  زیر عنوان انگلیسی :مشخصات نویسندگان به انگلیسی .6

و مرتبه علمی و نام دانشگاه و ایمیل آدرس    Bold 41اندازه  Times New Romanان انگلیسی با قلم به ترتیب به زب

 در پاورقی نوشته شود.  Times New Roman 41آن ها در اندازه 

و الزم است دقیقاً مطابق با عنوان فارسی و صرفا در  44اندازه  Times New Roman: با قلم انگلیسی . چكیده7

 های زیر تنظیم شود.چارچوب و عنوان واژه
Abstract 

Background and Aim:   44در اندازهTimes New Roman 

Methods:   44در اندازه  Times New Roman 

Results:   44در اندازه  Times New Roman 

Conclusion:  44 ازه در اند  Times New Roman 

Key words:   44در اندازه  Times New Roman 
 

 سوم تا صفحات آخر مقاله صفحات

 Bold و B Nazanin 40در اندازه  مقدمه .8

 12در اندازه  در این بخش موارد زیر B Nazaninباید منظور شود: 

 های مجهول، مبهم و بیان مسأله؛. تشریح ابعاد، حدود، جنبهالف

 پیشینه پژوهش؛ .ب



 
 
 

 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش؛ .ت

 هدف/های پژوهش؛ .ث

 سؤال/ ها یا فرضیه/ های پژوهش. .ج

  
 
 

 Bold و B Nazanin 12در اندازه  پژوهش روش .9

 12در اندازه  در این بخش باید موارد زیر B Nazanin  و تنظیم شود در یک پاراگراف ذکر 

 رویدادی و نظایر آن؛مثال از نوع همبستگی، پس. طرح یا روش پژوهش به عنوان الف

 جامعه آماری  .ب

 تعداد جامعه آماری حتما قید شود؛  .ت

 روش نمونه گیری و نحوه تعیین تعداد نمونه آماری؛  .ث

 حجم نمونه   .ج

 هامعیارهای حذف و انتخاب آزمودنی   .ح

 پژوهشگران بتوانند آن را با تمام جزئیات تکرار کنند.ای نگاشته شود که سایر این قسمت به گونه   .خ

ا و های حتماً باید پیگیری داشته باشند و نتایج حاصل از پیگیری در چکیده ها، یافتههای آزمایشی و مداخلهپژوهش   .د

 گیری بیان شود.نتیجه

 Bold و B Nazanin 12ابزار پژوهش در اندازه  .11

 

 12اندازه  در در این بخش باید موارد زیر BNazaninذکر شود: 

 ؛دنشون. ابزارهای پژوهش شماره گذاری الف

های آن . در بخش معرفی ابزارها، الزم است اطالعات منسجمی درباره طراح، سال طراحی ابزار، معرفی آزمون، تعداد مؤلفهب

 طورکامل ارائه شودهای هر مولفه، پایایی و روایی، شیوه اجرا و نمره گذاری بهو ذکر شماره سوال

 . ضریب آلفای کرونباخ نیز برای هریک از ابزارهای پژوهش محاسبه و گزارش شود.پ

یک مختصر و مفید در  طور. در صورت مداخله و استفاده از رواندرمانگری، مشاوره یا آموزش، هر یک از جلسات مداخله بهت

گونه ای توضیح داده شود که و قابل فهم به سات، تکالیف(اهداف جل تعداد جلسات، )شامل جداگانه هایجدول و در ستون

 سایر پژوهشگران بتوانند آن را تکرار کنند.



 
 
 

شامل توضیحات روشنی دربارۀ شیوه انجام پژوهش از آغاز تا اتمام آن و مراحل گردآوری  :شیوه اجرای پژوهش .11

 .اطالعات بد.ن ذکر مطالب تکراری باشد

  

 Bold و B Nazanin 40در اندازه  ها.یافته12

 12در اندازه  در این بخش موارد زیر B Nazaninمنظور می شود: 

 طورکامل در یک پاراگراف، بدون ارائه جدول بیان شود؛ها بهشناختی آزمودنیهای جمعیت. ویژگیالف

 روش تجزیه و تحلیل داده ها ذکر شود؛    .ب

 زیر و مانند نمونه ارائه شده زیر باشد. معرفی شدهطبق منبع  ارائه جدول ها و نمودارهای ضروری   .ت

  
 نمونه جدول

 متغیرهای پژوهش هایهای نمره. میانگین، انحراف معیار، مفروضه1جدول 

  

 

 

 

 
 

توضیحات  و  B Nazanin  44متن آن اندازه   در باالی جدول و Bold و B Nazanin 44عنوان جدول در اندازه    .ث

 آورده شود. B Nazanin 40مربوط به هر جدول باید در زیر جدول در اندازه 

در صورت ارائه جدول ها و نمودارها، الزم است از نوشتن مجدد اعداد و ارقام موجود در جداول، در متن جداً خودداری    .ج

 و فقط به نتایج جدول، در زیر جدول اشاره شود.

 Nazanin 40نیز در اندازه   در زیر آن و توضیحات مربوطه Bold و B Nazanin 40در اندازه چ. عنوان نمودار یا شکل 

B .در زیر نمودار یا شکل آورده شود 

ها توسط خواننده مقاله وجود ای ارائه شود که امکان تحلیل یافتهشیوهها بهها و نمودارها و توضیحات زیر آنجدول   .ح

 مقاله از کمترین تعداد الزم جدول، شکل و نمودار برخوردار باشد.عالوه داشته باشد. به

  
 Bold و B Nazanin 40در اندازه  گیری. بحث و نتیجه13

 12در اندازه  در این بخش موارد زیر BNazaninمنظور می شود: 

انحراف  میانگین متغیر

 معیار

ضریب  کشیدگی چولگی

 تحمل

توووورم 

 واریانس

ین  ب دور

 واتسون

 31/4 39/4 51/1 -03/4 51/1 03/1 40/0 خانواده-تعارض کار

34/4 02/4 20/1 -00/1 59/1 69/1 15/0 شناختیسرمایه روان  

  34/4 50/1 -01/4 11/1 01/3 01/401 تعارض زناشویی



 
 
 

یشینه ها با پقسمت یافته در این های پژوهش نوشته شود.های مستند و بر پایه هدفبراساس یافته گیری. بحث و نتیجهالف

بندی و راه کارهایی برای حل مشکالت مربوط به حیطۀ پژوهش بیان و در انتها مقایسه و نتایج تبیین می شوند. بحث، جمع

 گیری کاربردی نیز ارائه شود.در یک پاراگراف یک نتیجه

و فقط به نتایج حاصل از آزمون مت خودداری ها و اعداد و ارقام پژوهش در این قسها، فرضیهاز تکرار مجدد سؤال    .ب

 ها اشاره شود.آن

ها، پیشنهادها و راه کارها های قبلی روشن شود. محدودیتهای بین نتایج پژوهش با پژوهشها و تفاوت. الزم است شباهتپ

 مورد بحث قرار گیرد. کاربردی و تلویحات

نحوه رعایت موازین اخالقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن : الزم است که نویسندگان در این قسمت، موازین اخالقی .ت

 ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آناطالعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی

شماره  های بالینی وها بیان و کد اخالق پژوهش را برای کارآزماییهای مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامهدر جلسه .ث

 های غیربالینی درج کنند.های پژوهشی را برای پژوهشها یا طرحمصوب پایان نامه

ا و ه: الزم است که نویسندگان در این قسمت، از تمامی حامیان مالی، مسئوالن، شرکت کنندگان/آزمودنیسپاسگزاری .ج
 اند؛ تشکر و قدردانی کنند.شتهها همکاری داسایر افرادی که جزء نویسندگان نیستند و در اجرای پژوهش با آن

: اسامی، سهم و نوع همکاری هریک از نویسندگانی در جدول مربوطه در برگه تعهدنامه ذکر مشارکت نویسندگان .ح
نویس، بازبینی و اصالح، ها، تهیه پیششود که در طراحی، مدیریت طرح، مفهوم سازی، اجرا، تحلیل و تفسیر دادهمی

ها برای قرار گرفتن در . مشارکت در جذب منابع مالی و یا گردآوری دادهاندمقاله مشارکت داشتهویراستاری و نهایی سازی 
 فهرست نویسندگان کافی نیست.

تواند در کارشان الزم است که نویسندگان در این قسمت، موارد مشمول تعارض منافع را که می :تعارض منافع .خ
 سوگیری ایجاد کند؛ شناسایی و اعالم کنند.

 

 Bold و B Nazanin 12منابع در اندازه . 14 

( 5/41در اندازه  Times New Romanو انگلیسی )با قلم  ( B Nazanin 5/44فهرست مآخذ فارسی )در اندازه   الف.

 تنظیم شود. APAتهیه و فهرست منابع فارسی و انگلیسی به ترتیب حروف الفبا به روش 

 سال انتشار آن داخل پرانتز نوشته شده است باید در فهرست منابع بیاید. دقت شود تمام منابعی که در متن مقاله ب.

 . منابعی که در متن نیست نباید در فهرست منابع نوشته شود و بالعکس و منابع باید جدید و به روز باشد.پ

ها و  امهن شود، نه از پایانپژوهشی انگلیسی و فارسی معتبر استفاده -های علمیالزم است در تدوین مقاله بیشتر از مجله .ت

 ها فقط حدود ده درصد منابع را به خود اختصاص دهد.ا و کتابهنامه مجموع استفاده از پایان ها. درکتاب



 
 
 

به  نفر اول همکاران 5برای اولین بار اسامی  باشد. در اولین جا در متن باید APA. شیوه استناددهی در متن بر مبنای ث

و در پاورقی همان صفحه التین آن نوشته شود. به این شکل: این توانایی نقشی « و همکاران»ارد بعدی ذکر و در مو انگلیسی

(. در دفعات بعدی می توان پس از نوشتن نام Rostami, Darbani & Saadati, 2019اساسی در زندگی اجتماعی دارد )

رفتارهای اجتماعی است که انسجام نوشت. به این شکل: نیروی برانگیزنده « Rostami et al, 2019»نویسنده اول برای بقیه 

  (.Kalou & Philco, 2020گروهی را در پی دارد )

 رعایت شود. APAشیوه نگارش فهرست منابع و آوردن نقطه، ویرگول و خط فاصله ها دقیقاً بر مبنای الگوی  . ج

 وریگول، فاصله و ایتالیک که به رنگ سبز است توجه شود. . در نوشتن فهرست منابع و مآخذ به موارد زیر از قبیل نقطه،چ

 . در منابع انگلیسی و فارسی اگر منبع مقاله است، دوره، سال و شماره صفحه باید با توجه به الگوی زیر نوشته شود.ح

 در فصلنامه سنجش و پژوهش در مشاوره کاربردی ارجاع دهی شود. مورد از مقاالت مشابه چاپ شده 0تا  0خ. حتما باید به 
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 مواردی دیگری که باید در نگارش و تایپ مقاله رعایت شود:

 بالفاصله پس از کلمات بیاید و بعد از آن یک فاصله ایجاد شود، نه برعکس. ها و عالئم نگارشی ها، نقطهتمام ویرگول

 .یعنی نقطه ).(، نقطه ویرگول )؛( و ویرگول )،( به کلمه قبل چسبیده از کلمه بعدی یک فاصله داشته باشد

  آغاز شود 4تمام پانویس ها در همان صفحه آورده شود و زیر هر صفحه با شماره. 

https://fcp.uok.ac.ir/article_62166.html?lang=en
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1053451211430121


 
 
 

 ت شودها رعاینیم فاصله (برای درج نیم فاصله از گرفتن همزمان کلید Ctrl  استفاده کنید –و کلید) عنوان مثال: به

 .شود )صحیح( استمی شود )غلط( / می

 باشد فارسی تمامی اعداد به کار رفته در متن باید. 

 فاصله بین خطوط یک سانتی متر باشد. 

 ًخودداری و از معادل واژه های فارسی استفاده شود از آوردن واژه ها و مخفف واژه های التین در متن جدا. 

  ( و به صورت تایپ 5/00×  5/46صفحۀ وزیری ) 49و حداکثر  45تعداد صفحات مقاله براساس الگوی حاضر حداقل

 .باشد word شده در محیط

 نامه یاشده از پایانگرفتهها، ذکر برها و سازمـانهای پژوهشـی دانشگاهها یا طرحنامههای برگرفته از پایاندر مقاله 

 .نامه و تاریخ اتمام پژوهش الزامی استهای پژوهشی و تاریخ دفاع از پایانطرح

  40تمام عنوان ها در اندازه B Nazanin و Bold40متن مقاله در اندازه   و B Nazanin در محیط Word 

 .نوشته شود
  


