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بصورت  http://jarc.saminatech.irمقالات این فصلنامه از وب سایت نشریه به آدرس 

 تمام متن قابل دریافت است.

 



 های کاربردی در مشاوره پژوهش تخصصی –فصلنامه علمی 
 

 
 جعفر ثمری صفا : لئومسو مدیر  صاحب امتياز

 کیومرث فرحبخشدکتر                              سردبير: 

 بابائیناهید خان                      ی: مدیر اجرای

 
 

 

 :روف الفبابه ترتيب ح ت تحریریهاعضای هيأ

 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،معصومه اسمعيلیدکتر 

 روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی رفاه و استادیار گروه مشاوره ،مير سعيد جعفری دکتر

  دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،حسين سليمی بجستانیدکتر 

 روانشناسی دانشگاه هرمزگان و ه مشاورهاستادیار گرو ،مریم صادقی فرددکتر 

 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،سميه کاظمياندکتر 

 ر روان شناسی دانشگاه پیام نوراستادیادکتر عزت اله کردميرزا، 

 دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی  ،کيومرث فرحبخشدکتر 

 تهران غرب واحد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و شاورهاستادیار گروه مدکتر سيما قدرتی، 

 روانشناسی دانشگاه هرمزگان و استادیار گروه مشاوره ،سمانه نجارپوریاندکتر 

 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،ابراهيم نعيمیدکتر 

 
 

 زهره موسوی ویراستار فارسی:

 حمید کارگر برزی ویراستار انگليسی:

 مژگان پوردل: یخواننمونهو  یسازهآماد

 مهدیه بختیاریآرا: چين و صفحهحروف

 

 
 

  3، واحد 2روبروی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، نبش کوچه هفتم، پلاک ، تهراننشانی: 

   jarcounseling@gmail.com ، پست الكترونیكی322 -33345334تلفن: 
 



 فصلنامه: علمی و مشاوران داوران
 استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،کاظميان سميهدکتر 

 روانشناسی دانشگاه بقیه الله استادیار گروه ،داود نوده ئیدکتر 

 تهران غرب واحد روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی و استادیار گروه مشاوره ،سيما قدرتیدکتر 

 نشگاه غیر انتفاعی رفاهروانشناسی دا و استادیار گروه مشاوره ،مير سعيد جعفریدکتر 

 روانشناسی دانشگاه هرمزگان و استادیار گروه مشاورهدکتر کوروش محمدی، 

 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان، جعفر ثمری صفا

 دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی ،ریحانه طالبی

 اه هرمزگاندانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگ ،طيبه وفایی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تخصصی پژوهش های کاربردی در مشاوره-شرایط پذیرش مقاله درفصلنامه علمی

نظران و پژوهشگران این حوزه مطالعاتی را پس از های علمی و پژوهشی استادان، صاحباین فصلنامه مقاله
توانند مقالات خود را از طریق سامانه . علاقمندان میرساندچاپ می داوری و اظهار نظر هیأت تحریریه به

 .ارسال نمایند  http:// jarc.saminatech.irنشریه 

 درصورت بروز مشكل در سامانه میتوانید از طریق ایمیل نشریه به ادرس
 jarcounseling@gmail.com اط باشیددر ارتب 

  

 شرایط و ساختار شکلی مقاله

های داخلی یا پژوهشی بوده و در نشریه -مقاله ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی -2
 .المللی ارائه و منتشر نشده باشدهای داخلی و بینها و کنفرانسخارجی و نیز در همایش

متر حاشیه از سانتی 4/2سطر در هر صفحه و با  23با  (کلمه A4 5000)صفحه 24حجم مقاله حداکثر -2
 .طرفین باشد

 .تنظیم گردد B- Lotus 12 و فونت  Xp2007Word مقاله با نرم افزار -3

منابع در پایان مقاله به ترتیب حروف الفبا بر اساس نام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان ارائه شده و  -3
 :به شیوه زیر تدوین گردد

: ناشر، ، نام و نام خانوادگی مترجم. محل نشر. عنوان کتاب(سال نشر، نام نویسنده ): نام خانوادگیالف( کتاب

 .چاپ نوبت 

 .ملاحظات پارادایمیک در خانواده درمانی، تهران: نشر علم، چاپ اول(. 23۳3اسمعیلی، معصومه)(: 2مثال )

نه درمانگر شویم، ترجمه علی رضا کاربخش، تهران: نشر رسا، چگو(. 23۳۱کوزولینی، لوئیس جی )(: 2مثال )
 .چاپ اول

، عنوان نشریه، دوره، شماره نشریه: «عنوان مقاله»ب( نشریه: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله )سال نشر(. 
 .صفحات مقاله

الدین بر اثربخشی آموزش مدیریت و(. »23۳3مثال: صادقی، اکبر؛ شهیدی، شهریار؛ خوشابی، شهیدی )
 .25، خانواده پژوهشی، سال هفتم، شماره «بیش فعالی /کارکرد خانواده کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه

 .منابع انگلیسی نیز تابع ساختار منابع فارسی خواهند بود -4

 :الف( مثال کتاب

Hughes, L and Cooper, P (2007). Understanding and Supporting Children 

with ADHD:     Strategies for teachers, parents and other 

professionals.London: Sage Publications. 

 :ب( مثال نشریه

Brown, A., & Whiteside, S (2007). “Relations among perceived parental 

rearing behaviors, attachment style, and worry in anxious children. Journal 

of anxiety”, 26, 340-348. 
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 .مشخصات کامل منابعی که در متن به آن استناد شده است باید در پایان مقاله ذکر شوند -5

ارجاع داخل متن بعد از هر نقل قول صرفاً محدود به نام خانوادگی نویسنده، سال نشر و شماره صفحه یا  -۱
 .(22۱: 23۳3مثال: )کاظمی،  .صفحات مورد استفاده در داخل پرانتز گردد

 .گذاری )توک( و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شودکلمات غیر فارسی در داخل متن شماره -۳

 .های دریافتی برای چاپ مسترد نخواهد شدمقاله -۳

 .نویسنده یا نویسندگان مقالات مسئول صحت و اصالت مقاله و نظرات ارائه شده در آن هستند -23

های دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد به شرط تكراری نبودن و نامهپایانمقالات برآمده از  -22
 .شودرعایت اصول علمی پذیرفته می

تخصصی پژوهش های کاربردی در مشاوره، در پذیرش، اصلاح،  -هیات تحریریه فصلنامه علمی -22
 .ویرایش و چاپ مقالات پذیرفته شده آزاد خواهد بود

 .له به مقالاتی که خارج از قوانین فوق باشند ترتیب اثر نخواهد دادهیأت تحریریه مج -23

 

 راهنمای محتوایی تدوین چکيده و مقاله 
 الف(  صفحه اول مربوط به چكیده 

 عنوان کامل مقاله( 2
 نام و نام خانوادگی نویسنده و یا نویسندگان( 2

 ف، متدولوژی و نتایجکلمه( شامل اهدا 243الی  243چكیده فارسی در یک پاراگراف )( 3

 کلمه  ۱الی  3واژگان کلیدی: بین ( 3

 ذکر نشانی کامل پستی، پست الكترونیكی و شماره تماس نویسنده در پاورقی مقاله( 4

 ب( صفحات دوم به بعد مربوط به مقاله 

مواد و ، ، پیشینه تحقیقمربوطه(، چارچوب نظریهای ها و فرضیهمقدمه، طرح مساله )همراه با سوال( 2
 ، خلاصه و نتایج و فهرست منابع.اطلاعات لیوتحلهیتجزها، روش

یک صفحه جداگانه با توجه به ترجمه دقیق چكیده فارسی و با  یبر روارائه چكیده به زبان انگلیسی ( 2
 همان ساختار و اطلاعات در پاورقی

 
  

 


