شرایط تدوینو ارسال مقالهها برای چاپ در فصلنامه مطالعات دفاع مقدس
فصلنامه مطالعات دفاع مقدس ،مجلهای علمی -ترویجی است که با هدف ارائه نتایج مطالعات و پژوهشهای علمی و ایجاد عرصهای برای
تبادل آرا ،اندیشهها و اطالعات ناظر بر جنگ هشت ساله عراق علیه جمهوری اسالمی ایران منتشر میشود .انتشار این فصلنامه به استناد
مجوز شماره  94 /9629مورخ  94/5/5وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی است و برابر مجوز شماره  3/18/102678مورخ  1396/5/15وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری نشریه علمی-ترویجی محسوب میگردد .این فصلنامه در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم ( )ISCبه نشانی
اینترنتی  www.isc.qor.irنمایه میگردد .از اینرو ،از صاحبنظران ،پژوهشگران ،مدرسان و صاحبان اندیشه تقاضا میگردد مقاالت و
آثار علمی خود را در چارچوب محورهای ذیل و بر اساس شیوهنامه تدوین مقاالت به دفتر فصلنامه ارسال نمایند.
* محورهای مورد نظر فصلنامه عبارتانداز:
 -1اندیشه و مبانی دینی دفاع مقدس
 -2فرهنگ و دفاع مقدس
 -3تاریخ دفاع مقدس
 -4ادبیات دفاع مقدس
 -5جغرافیا و دفاع مقدس
 -6علوم نظامی و عملیاتهای دفاع مقدس
 -7مهندسی و صنعت در دفاع مقدس
 -8دشمنشناسی و دفاع مقدس
 -9امداد و پزشکی در دفاع مقدس
 -10آموزش و پرورش و دفاع مقدس
 -11فرماندهی و مدیریت دفاع مقدس
 -12حقوق و دفاع مقدس
 -13سیاست دفاع مقدس
 -14جامعهشناسی و دفاع مقدس
 -15روانشناسی و دفاع مقدس
 -16مدیریت منابع انسانی در دفاع مقدس
* شیوهنامه تدوین مقاالت (بارگذاری مطالب این قسمت در قالب فایل)
الف -مالحظات کلی
 -1مقالهها باید مربوط به همه رشتههای علمی مرتبط با دفاع مقدس و در سطوح راهبردی ،عملیاتی و تاکتیکی باشند.
 -2مقاله باید تحقیقی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد .مقاله مروری از نویسندگان صاحبنظر و مرتبط
با مقاالت پژوهشی در زمینه مورد بحث ،به شرطی پذیرفته میشود که منابع متعدد و مستند داشته باشد.
 -3مقاله ارسالی نباید قبالً یا همزمان برای چاپ یا ارائه به نشریات دیگر و یا همایشها ارسال شده باشد.
 -4نام نویسنده یا نویسندگان ،همراه با رتبه علمی ،محل اشتغال و نشانی کامل و تلفن در ابتدای مقاله درج شود.

 -5نشانی کامل نویسنده عهدهدار مکاتبات :شامل نشانی پستی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار و نشانی پیامنگار ()E-Mail
به فارسی و انگلیسی در انتهای مقاله درج شود.
 -6درصورت تأمین هزینههای تحقیق از سوی هر سازمان یا مؤسسهای ،باید نام مؤسسه و سازمان در اولین زیرنویس و
صفحه اول تحقیق (مقاله) قید گردد.
ب -ساختار و شکل ارائه مقاله
 -1رعایت ساختار پیشنهادی الزامی است :عنوان (به فارسی و انگلیسی) ،چکیده (حداکثر  250کاراکتر کلمه و شامل
هدف ،اهمیت ،روششناسی و یافتههای کلی تحقیق) ،واژگان اصلی (حداکثر  5واژه) ،مقدمه (شامل بیان مسأله و
ضرورت ،سؤال یا فرضیه) ،چارچوب نظری ،دادهها و مباحث تفصیلی تحقیق ،نتیجهگیری ،چکیده انگلیسی (حداکثر
 250کلمه) واژگان اصلی انگلیسی (حداکثر  5واژه) ،فهرست منابع (منابع باید در متن مقاله استفاده شده باشد).
 -2تیترهای اول ،دوم وسوم به ترتیب با فونتهای  9.10.11 B Zar Boldمشخص شده باشد.
 -3متن مقاله حداکثر در  25صفحه با نرمافزار  word 2003به باال و قلم  B Lotusو فونت  12و متن انگلیسی با Times
 New Romanآماده ارسال شود.
 -4مقاله باید سلیس و روان و بدون هیچگونه غلط امالیی نگارش یابد و از آوردن اصطالحات خارجی که معادل دقیق و
ابالغ شده فارسی دارد ،خودداری شود .معادل خارجی اسامی و اصطالحات خارجی در پانوشت بهصورت پیوسته آورده
شود و در هر صفحه بهطور مستقل شمارهگذاری گردد.
 -5نمودارها ،جداول و اشکال با یکی از نرم افزارهای  Officeبه زبان فارسی و در اندازه های 8×12یا  16×12طراحی و
اختصارات آنها در پانوشت توضیح داده شود .نمودارها ،جداول و اشکال باید دارای شمارههای متوالی و بدون نیاز به
مراجعه به توضیحات متن گویا باشند.
 -6تمامی نمودارها ،اشکال و جداولی که نتیجه ابتکار نویسنده نیست باید شماره ،عنوان و منبع داشته باشند( .جداول در
باال ،اشکال و نمودارها در پایین).
 -7تیتر عناوین و نوع قلم مربوط مطابق با جدول شماره  1در انتهای این راهنما خواهد آمد.
ج -روش ارجاع به منابع
 -1در متن
 -1-1مأخذ در متن مقاله داخل کمان بهصورت (نام خانوادگی ،سال انتشار :شماره صفحه)؛ مانند (متقی زاده،
)25:1381؛ ].[Smith, 1990:23
 -1-2اشاره به منابع دارای چند نویسنده بهصورت (نویسنده و همکاران ،سال انتشار شماره صفحه) مانند (متقیزاده و
همکاران .[Smith et al., 2004:8])18:1389
 -1-3اشاره به نشانی اینترنتی بهصورت (نام خانوادگی نویسنده /نام مرجع تدوین کننده ،سال)
 -1-4در تمامی منابع اگر نویسنده دارای دو یا چند منبع در یک سال باشد ،پس از ذکر سال الزم است فصل یا ماه نشر
اثر آورده شود ،مانند (احمدی ،پاییز  )1388و (احمدی ،بهار  [Digman, Apr 1999] )1388و [Digman, Jan
]1999
 -2در پایان مقاله
فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا به صورت زیر آورده شود:

 -2-1کتاب تألیفی :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار)  ،عنوان کتاب ،شماره جلد ،محل نشر ،نام نشر.
 -2-2کتاب ترجمهای :نام خانوادگی ،نام (سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،محل نشر ،نام نشر.
 -2-3مقاله :نام خانوادگی ،نام ((عنوان مقاله))  ،نام مجله ،دوره ،شماره صفحات (ابتدا و انتهای مقاله) ،نام نشر.
 -2-4نشانی اینترنتی :نام خانودگی ،نام نویسنده /نویسندگان /مرجع تدوینکننده ،عنوان مطلب ،نشانی صفحه اینترنتی،
تاریخ بارگذاری ،تاریخ مشاهده.
د -تذکرات
 -1آرا و دیدگاههای ارائهشده در مقاله الزاماً بیانگر نظر و دیگاه مجله نیست.
 -2صحت علمی یا دیدگاهها و ارجاعات مندرج در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان مسئول است.
 -3مجله حق رد یا قبول و نیز اصالح و ویراستاری مقالهها را برای خود محفوظ میدارد.
 -4رسید دریافت مقاله از سوی مجله الزاماً به معنای پذیرش قطعی آن برای چاپ نیست.

جدول شماره 1
عنوان
عنوان مقاله با تیتر1
عنوان چکیده ،واژگان اصلی ،مقدمه و ،...نتیجه گیری
(تیتر)2
عناوین فرعی زیرمجموعه تیتر 2با تیر3
عناوین فرعی زیر مجموعه تیتر  2با تیتر4
تیتر جداول ،نمودارها و اشکال (تیتر جداول و نمودارها
باید باالی آنها و تیتر اشکال پایین آنها و در وسط
ذکر شود).

عنوان

نوع قلم
B Zar 11
Bold

متن چکیده و واژگان اصلی

B Zar 10
Bold

متن پانویس فارسی

B Zar 9
Bold

متن پانویس انگلیسی

B Lotus 11
Bold
B Lotus 10
Bold

متن مقاله
ارجاعات منابع داخلی متن به فارسی مانند:
(متقی زاده)25:1381 ،
ارجاعات منابع داخل متن به انگلیسی
مانند[Smith, 1990:23]:

دریافت فایل راهنمای تدوین مقاله برای فصلنامه مطالعات دفاع مقدس
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