راهنمای نگارش مقاله 2
شيوهنامه نگارش و ارسال مقاالت


موضوع مقاالت در زمینه تازههای سالمت ،بهداشت مدارس ،سالمت كودك و نوجوان و تجربیات و فعالیتهای نوین مراقبین
سالمت در مدارس تهیه شود.



مقاله حداقل در سه صفحه و در فضای نرمافزار  WORDبا فرمت  (doc.dox)word 7002تهیه گردیده ،صفحه در اندازه
 A4و قلم آن  31Ptو  B Nazaninبا فاصله خطوط  singleتنظیم گردد .حاشیه آن  7.2سانتیمتر از سمت راست و سمت
چپ كاغذ با كنارههای ردیف شده (  )justifyو یک فایل با فرمت  pdfنیز ارسال گردد



مقاله ها ترجیحاً همراه با عکس ازمدرسه یا عکس مرتبط با موضوع باشند.



عنوان مقاله و تیتر ها به فارسی با قلم 34Pt ، Boldو  B Nazaninباشد.



عنوان به انگلیسی ،بصورت پانویس در زیر مقاله دقیقاً ترجمه عنوان فارسی با قلم 30Pt ، Boldو Times new Roman
ارجاع داده شود.



نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان ،آدرس پست الکترونیک ،مدرسه یا آموزشگاه ،واحد ،مدرك تحصیلی و جایگاه
سازمانی در صفحه چکیده بعد از عنوان و با قلم 37Ptو  B Nazaninباشد .نویسنده مسئول با عالمت * در باالی نام
مشخص گردد .در غیر این صورت فردی كه اقدام به ارسال مقاله میكند به عنوان نویسنده مسئول شناخته میشود.



مقاله ارسالی حتماً دارای چکیده مقاله با تعداد كلمات  20تا  700باشد.



متن اصلی مقاله در مورد مقاالت مروری و ترویجی ،به صورت مناسب عنوانبندی شود .در خصوص مقاالت پژوهشی ،ساختار
این مقاالت به صورت مقدمه ،روش اجرا ،نتایج ،بحث و نتیجهگیری طراحی و تدوین گردد.



منابع و مآخذ مورد استفاده ،در مقاله به ترتیب حروف الفبا و ارجاعات مورد استفاده به ترتیب ورود در متن شمارهگذاری شده
و در انتهای مقاله با همان شماره آورده شود .الزم به ذكر است نوع و میزان بهرهمندی از منابع مختلف در مقاالت ترویجی و
مروری ،نمودی از جامعیت و دقت مقاله است.



هنگام ذخیره ،نام فایل بصورت فینگلیش باشد ( مثال .)faslnameh :



در صورت وجود ،تصاویر ارسالی حتماً در قالب فرمت  jpgارسال گردد.



فایلهای مقاله و تصاویر پس از آمادهسازی به آدرس الکترونیک  Behdasht@sazman-sama.orgارسال گردد .در عنوان
نامه الکترونیک اشاره شود كه «درخواست چاپ مقاله در دوفصلنامه سالمت و تندرستی مدارس»



كلیه مقاله ها باید قبل از ارسال ویرایش گردند.



اگر مقاله قبالً در مجله ای چاپ شده است ،حتماً نام مجله و شماره ای كه در آن چاپ شده ذكر شود.

