راهنمای نویسندگان
صفحۀ نخست باید شامل عنوان كامل نوشتار ،نام و نامخانوادگی نویسنده
يا نویسندگان بههمراه آخرین رتبۀ علمی ،شمارۀ تلفن ،دورنگار و نشانی
پست الكترونيكي باشد.
نوشتار باید به ترتیب شامل بخشهاي چكيده ،كليدواژهها ،مقدمه ،متن
نوشتار ،نتيجهگيري ،پينوشت و فهرست منابع باشد.
تمامی نوشتارها باید دارای چکیدۀ فارسی و چکیدۀ انگلیسی باشند .این دو
بخش باید بهتنهایی دربرگیرندۀ تمام نوشتار و بهویژه نتایج آن باشد .اندازۀ مجاز
چکیدۀ فارسی سیصد کلمه و چکیدۀ انگلیسی پانصد کلمه است.
تمامي اصطالحهای زبانهاي خارجي ،نامهاي خاص و توضیحات باید در
پينوشت بيان شوند.
عكسها ،نمودارها و جدولها بايد داراي شماره ،توضیح و ارجاعدهي دقیق
در داخل متن باشند.
فهرست منابع فارسی باید بهترتیب حروف الفبای فارسی و منابع التین در
فهرست جداگانه بهترتیب حروف الفبای التین تنظیم شوند.
ارجاعدهی در متن و فهرست منابع باید بهصورت زير تنظیم شود و چنانچه
منبع مورداستفاده ،غیر از موارد زیر باشد ،به شیوهنامۀ  APAمراجعه کنید.

مجله:
نامخانوادگي نويسنده ،نام نويسنده (سال انتشار) .عنوان نوشتار .نام مجله ،شمارۀ
مجله ،شمارۀ صفحههای نوشتار در مجله.
مثال:
گسیلی ،عزیز ( .)1374ارگونومی .مجلۀ دستاورد2 ،و.75-62 ،3
Evans, W.A. (1994). Approaches to intelligent information retrieval.

Information processing and management, 7, 147-168.

وبگاه:
نامخانوادگي نويسنده ،نام نويسنده (تاریخ انتشار) .عنوان مطلب .سال ،ماه و روز
برداشت مطلب ،نام وبگاه :آدرس وبگاه
مثال:
رس��تمی ،رس��ام ( .)1390/09/25اهمیت تس��لط ب��ر اس��تفاده از متریالها و
فرایندهای تولید .بازیابیشده در  ،91/10/21از:
www.idreporter.com/article-archive/item /1181-

اهمیت-تسلط-بر-استفاده-از-متریال-ها-و-فرایند-های-تولید

Organizational behavior (2009). Harvard Business School. Retrieved

 -روش ارجاعدهی در متن نوشتار:

12/30/2010, from: www.hbs.edu/units/ob/index.html

(نامخانوادگي نويسنده ،سال انتشار ،شمارۀ صفحه)
مثال... :پایان جمله (احمدی ،1377 ،ص)245
...پایان جمله ()Papanek, 1985, p.122
 روش ثبت شناسنامۀ منابع و مآخذ در پايان نوشتار:کتاب:
نامخانوادگي نويسنده ،نام نويس��نده (سال انتشار) .عنوان كتاب (مترجم) (نوبت
چاپ) .محل انتشار :نام ناشر.
مثال:
احمدی ،بابک ( .)1387معمای مدرنیته (چاپ پنجم) .تهران :نشر مرکز.
موریس ،ریچارد ( .)1392اصول طراحی محصول (نازیال محمدقلیزاده ،مترجم).
تهران :فرهنگسرای میردشتی.
Norman. Donald A. (2004). Emotional Design. New York: Basic
Books.

نوشتارهای ارسالی باید در نرمافزار  Wordو در قطع  A4حروفچینی شده و
تصاویر باید با وضوح  dpi 300و كيفيت مناسب براي چاپ ،بهطور جداگانه در
اختیار مجله قرار گیرند.
نوشتار ارسالي نبايد قب ً
ال در نشريۀ ديگري چاپ يا بهطور همزمان براي مجلۀ
ديگري ارسال شده باشد.
به همراه نوشتار باید نامۀ درخواست داوری و چاپ نوشتار خطاب به سردبیر
مجله داده شود .تمام نویسندگان باید این نامه را امضا کرده باشند.
تمام مکاتبات بعدی با نویسندۀ نخست (نویسندۀ مسئول) خواهد بود .در
غیراینصورت ،نویسندگان باید بهصورت کتبی نویسندۀ مسئول را معرفی کنند.
نوشتارها پس از طی مراحل داوری و تأیید نهایی توسط هیئت تحریریه در
نوبت چاپ قرار میگیرند.
مسئوليت مطالب مطرحشده در نوشتارها بر عهدۀ نويسنده يا نويسندگان آن است.
تمامي نوشتارها باید از طريق پستالكترونيكي يا حضوري به دفتر نشريه
ارسال شوند.
نشريۀ دستاورد در ويرايش متن از شيوهنامۀ مصوب فرهنگستان زبان و ادب
فارسي پيروي ميكند.
نشريه در ويرايش و تغيير رسمالخط نوشتارها مختار است.

