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اعضای هیأت تحریریه:
دکتر نصراله امامی .دانشگاه شهید چمران اهواز .استاد
دکتر زاهد بیگدلی .دانشگاه شهید چمران .استاد
دکتر مهری پریرخ .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد
=دکتر زهیر حیاتی .دانشگاه شیراز .دانشیاردکتر محمد حسین دیانی .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد
دکتر سعید رضایی شریف آبادی .دانشگاه الزهرا .استاد
دکتر علیرضا عصاره .دانشگاه شهید چمران اهواز .دانشیار
دکتر فریده عصاره .دانشگاه شهید چمران اهواز .استاد
دکتر رحمت اله فتاحی .دانشگاه فردوسی مشهد .استاد
دکتر عبدالحسین فرج پهلو .دانشگاه شهید چمران اهواز .استاد
دکتر مرتضی کوکبی .دانشگاه شهید چمران اهواز .استاد

داوران
دکتر فاطمه باجی (عضو هیأت علمی گروه علم اطالعات و دانش شناسی .دانشگاه علوم پزشکی
جندیشاپور اهواز) ،خانم زهره چراغی (دانشجوی دکتری علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه
شهید چمران اهواز) ،دکتر فرامرز سهیلی (استادیار گروه علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه
پیامنور کرمانشاه) ،دکتر فریده عصاره (استاد گروه علم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه شهید
چمران اهواز)؛ دکتر عبدالحسین فرج پهلو (استاد گروه گروه علم اطالعات و دانش شناسی،
دانشگاه شهید چمران اهواز)؛ خانم زیور صباغینژاد (مربی گروه علم اطالعات و دانش شناسی.
دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز)

ج

راهنمای نگارش مقاالت
فصلنامه علمی -پژوهشی مطالعات کتابداری و علم اطالعات آماده پذیرش مقاالت پژوهشی
بکر در زمینههای گوناگون حوزه کتابداری و علم اطالعات می باشد.

الف .انواع مقاالت مورد پذیرش
 .1مقاالت پژوهشی :این مقاالت حاوی و حاصل پژوهشی هستند که به یکی از
روشهای متداول علمی پژوهش انجام شده است .این مقاالت میتوانند حداکثر در
 16صفحه آ 4با فاصله سطرهای  1و با اندازههایی که در بند  8اصول کلی نگارش
مقاالت قید شده است تایپ شوند .
 .2مقاالت مروری :این مقاالت معموال حاصل بررسی های عالمانه متون یا نظریه های
رایج در حوزه کتابداری ،علم اطالعات و دانش شناسی می باشند که در آنها نویسنده
خط علمی و نظریه مشخصی را دنبال می کند .
 .3نقد و بررسی های علمی :این مقاالت حاصل مطالعات و بررسی ها و تحلیل های
انتقادی نظریه ها و دیدگاه های رایج حوزه کتابداری و علم اطالعات است .این
مقاالت می توانند حداکثر در  7صفحه آ 4با فاصله سطرهای  1تنظیم شوند.
 .4مقاالت کوتاه :این مقاالت از نوع مقاالت پژوهشی بوده و معموالً در آنها حاصل
یک تحقیق به صورت نسبتاً فشرده و با ذکر رئوس و عناصر و یافته های اصلی یک
تحقیق ارائه می شود .طول این مقاالت باید حداکثر در  10صفحه آ 4با فاصله
سطرهای  1تنظیم شده باشد.
 .5گزارش :این نوع مطالب ،معموال حاوی گزارشی از یک پژوهش و نتایج و یافتههای
آن است که به منظور اطالع رسانی در مورد آن ارائه می شود و الزاما ساختار یک

د

مقاله پژوهشی را ندارد .این مقاالت می بایست حداکثر در  7صفحه آ 4با فاصله
سطرهای  1به دفتر مجله ارسال شوند.

ب .اصول کلی نگارش مقاالت
 .1مقاله باید قبال در هیچ مجله داخلی دیگری به چاپ نرسیده و هم زمان برای
مجالت دیگر نیز ارسال نشده باشد.
 .2مسئولیت درستی و نادرستی مطالب و رعایت اخالقی موازین نگارش به عهده
نویسنده  /نویسندگان مقاالت است.
 .3هر مقاله پس از دریافت ،در مرحله اول توسط سردبیر ،و در صورت کسب تأیید
سردبیر از نظر موضوعی و محتوایی ،در مرحله بعدتوسط هیأت تحریریه بررسی
شده و برای داوران ارسال خواهد شد .در صورت انجام اصالحات الزم و تأمین نظر
داوران و پذیرش مقاله ،مجله در انجام ویرایش ادبی و علمی و انجام جرح و تعدیل
های الزم (به گونه ای که به پیام و محتوای مقاله لطمه نزند) مجاز خواهد بود.
 .4استنادهای درون متنی به آثار ونظریهها باید به صورت (نام ،تاریخ) صورت گیرند و
برای ارجاع پانویس به معادل انگلیسی واژه ها و نام ها ،از اعداد استفاده می شود.
 .5معادل انگلیسی واژهها و نامهای بیگانه به صورت پانویس در همان صفحه ارائه شود
و اعداد پانویسهای هر صفحه مجدداً از  1شروع میشود.
 .6متن مقاالت باید فاقد اشکاالت امالیی و دستوری باشد.
 .7توصیه میشود مقاالت با استفاده از واژه پرداز ورد  2007و با قلم
لوتوس  BLotus12اندازه 12تایپ شوند.
 .8حاشیه صفحات مقاالت باید با اندازه های زیر تنظیم شده باشند :
از باال 5/8 :سانتیمتر،

از پائین 5/4:سانتیمتر،

از طرفین چپ و راست4/5 :

سانتیمتر؛ در  :layoutسرصفحه 4/8 :سانتیمتر؛ پاصفحه 1/27 :سانتیمتر
 .9چکیده فارسی باید به صورت ساختاریافته و شامل :هدف ،روش ،یافته ها و نتیجه-
گیری ،و حداکثر در  150کلمه باشد .

ه

 .10چکیده انگلیسی باید به صورت ساختار یافته و شامل:

Aim, Method,

 ،Results, Conclusionو حداکثر در  150کلمه تنظیم شود .ضمناً ،نام
نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها (به صورت پانویس) میباید در باالی متن
چکیده درج شود .
 .11نمودارها ،جداول ،شکلها و تصاویر بایستی در محل درست خود در متن جای داده
شده باشند .
 .12نویسندگان مقاالت عرفا و قانونا می بایست کلیه موازین اخالقی و حق مولف و
احترام به پژوهشگران ،نویسندگان و موسسات صاحب آثار و نظریه ها را رعایت
نموده باشند.
ج .ساختار کلی مقاالت
هرمقاله بسته به نوع آن می بایست تمام یا بخشی از قسمت های زیر را دربرگیرد:
 .1عنوان مقاله
 .2اسامی مولفینو وابستگی سازمانی و نشانی پست الکترونیکی آنها
 .3چکیده ساختار یافته
 .4مقدمه
 .5روش تحقیق
 .6توصیف و تحلیل نتایج
 .7بحث
 .8نتیجه گیری
 .9تشکر و قدردانی
 .10منابع

و
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