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  ورزشی براي نشریه فیزیولوژيپژوهشی -علمی مقاله ارسال و نگارش اصول

 و داوري، ارزیابی، اولویت ، IFو با ضریب  ISCپژوهشی  با درجه  –فیزیولوژي ورزشی با امتیاز علمی  فصلنامه

 مزبور تخصصی ي حوزه با بیشتري مفهومی و ضوعیمو قرابت از داد که خواهد اختصاص مقاالتی بها ر انتشار

خود می  مقاالت نگارش در علمی و اخالقی استانداردهاي رعایت به موظف مقاالت نویسندگان. باشند برخوردار

 مجله این در چاپ براي بررسی، تک و موردي تحلیلی، مروري، شده، ترجمه هايمقاله فعلی، شرایط باشند. در

  .ندارند اولویت

ی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوهشگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط تمام

سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالك هاي الزم براي انجام بررسی هاي تخصصی بیشتر وارد فرایند 

 تحریریه سردبیر و هیات سوي از که داور 2 حداقل توسط نویسندگان نام بدون داوري می شوند. این مقاالت

 از درخواستی اصالحات اعمال به نیاز یا رد پذیرش، از مسئول نویسنده و شد خواهند ارزیابی شوندمی انتخاب

 و بوده راهنما این در ذکرشده موارد مطابق کامالً مقاله چنانچه. شد خواهد مطلع وقت اسرع در داوران سوي

   .نوبت چاپ قرار خواهد گرفت در نماید، اخذ نیز را داوران کامل پذیرش

  است الزامی مقاله تنظیم براي زیر کلیه موارد رعایت

              قلم با) متر از هر طرفسانتی 2 حداقل( الزم حاشیه رعایت با ستونی یک صورت به مقاله مطالب - 

B-NAZANIN13 براي متون فارسی و قلم Times New Roman 12 شوند. تایپ انگلیسی متون براي   

(تمامی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع  صفحه 15 از نباید مقاله صفحات تعداد - 

  . کند و جداول)  تجاوز

 کاربرد از امکان حد تا و باشد شده نوشته روان و سلیس فارسی به دستوري، قواعد رعایت ضمن باید مقاله - 

 یا مصطلح فارسی جایگزین واژه که صورتی در .گردد پرهیز دارند سیفار مناسب معادل که بیگانه اصطالحات

 زیرنویس یا پرانتز در داخل انگلیسی واژه اصل و استفاده آوانویسی از فارسی حروف با توانمی نباشد، مناسب

    .شود نگاشته

زیر نویس  حهصف پایین در را استفاده مورد اصطالحات و خارجی نام هاي التین معادل باید همچنین مولف - 

 آنها کامل نام استفاده، اولین در شوند نیز می برده بکار اختصاري عالئم بصورت که عباراتی یا و ها واژه .نماید

 استاندارد موارد فقط که است ذکر به الزم نمادها و مخفف و اختصاري هايالبته در خصوص واژه .گردد ذکر

  .گیرند قرار استفاده مورد نباید هاچکیده و نوانع در وجه هیچ به و باشدمی استفاده قابل آنها

   صفحه) باشد. و مرکز پایین داراي شماره صفحه (در تمامی متن اصلی مقاله می بایست - 

  اول صفحه

 دو به آنها اشتغال محل و علمی درجه با همراه نویسندگان خانوادگینام و نام مقاله، صفحه اول مقاله شامل عنوان

 که هنگامی. باشد پژوهش انجام محل و مالی حامیان ناظر، و در صورت وجود مؤسسه  سی،انگلی و فارسی زبان

 خود خانوادگی نام و نام زیر در را خود سکونت محل استان و شهر نام باید ندارد، وابستگی یا کار محل مولف

ول) به صورت مشخص نشانی، تلفن و پست الکترونیک نویسنده مسئول (همراه با ذکر نام نویسنده مسئ .بنویسد

  باید ذکر گردد. تمامی مکاتبات نشریه تنها با نویسنده مسئول انجام خواهد شد. 



  

   دوم صفحه

در یک پاراگراف،  مقاله به ترتیب ذکر می گردند. چکیده واژگان کلیدي و فارسی چکیده عنوان فارسی مقاله،

باشد (نیازي نیست تا در متن  شده ذکر گیرينتیجه و هایافته ها،روش هدف، آن متن در و کلمه 250 حداکثر

 استفاده معلوم هاي فعل چکیده این چهار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده از
گردد. الزم به  استفاده حال زمان فعل از گیرينتیجه براي و گذشته فعل از شده انجام آنچه توصیف براي. شود

 و مخفف و اختصاري هايواژه ه به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از ذکر است که در متن چکید

  کلمه بوده و با کاما از یکدیگر جدا شوند.  3- 5ستفاده کرد. کلید واژگان نیز بین ا نمادها

   سوم صفحه

ت چکیده شایسته اس. می باشد مرتبط کلید واژگان و انگلیسی چکیده صفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله،

  ) دقیقا با چکیده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید. Keywordsانگلیسی و کلید واژگان (

  مقاله متن

بخش مقدمه، روش شناسی،  نتایج، بحث و نتیجه گیري، تشکر و قدردانی و  6متن اصلی مقاله به ترتیب شامل  

باید بیان شوند. در مقابل این عناوین از  وینمنابع می باشد. کلیه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همین عنا

  پرهیز گردد.   ":  "قرار دادن عالمت  

  مقدمه

دارد؟ این  آنها با تفاوتی چه و است مرتبط قبلی کارهاي با چگونه چیست؟ مساله که دهد توضیح باید مقدمه 

مسئله،  این در موجود هاي گذشته، چالش مطالعات بر مروري با مسئله بخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان

 غیر و ضروري غیر عمومی، مطالب نوشتن ضرورت، کاربرد نتایج و اهداف تحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه از

 استفاده قابل ايحرفه افراد براي فقط که شود نوشته ايگونه به نباید مقدمه همچنین. کنید خودداري مفید

  باشد.

  پژوهش روش

 کند. در این بخش جزییات تکرار را مقاله نویسنده تجربه آن، با بتواند ايخواننده هر که شود نوشته باید نحوي به
 مورد هاينمونه تحقیق، اجراي مکان و زمان گیري،پی و طرح اجراي زمان آن، مدت انتخاب علت روش تحقیق و

 نحوه از تحقیق،  خروج و رودو هاينمونه، مالك تعداد منطق و گیرينمونه روش انتخاب آنها، مالك و آزمون

ابزارها در  و وسایل پایایی و روایی(گیري اندازه پژوهش، ابزارهاي در اخالق موازین اطالعات، رعایت آوريجمع

به تناسب  هادستگاه و مواد سازنده شرکت و کشور نام آماري مورد استفاده، هايآزمون) خارج و داخل کشور

  د. روش تحقیق می بایست گزارش شو

  نتایج

می باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کامال شفاف  پژوهش هايیافته کامل نتایج شامل شرح 

اطمینان،  حدود با میانگین گزارش درصد، با عدد دقیق شامل گزارش نتایج و روشن می بایست ارائه گردند. ارائه

) در آزمون هاي آمار P=0.012(به عنوان مثال  P-Valueذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق 

  استنباطی ضروري می باشد. 

افته تنها به گزارش مهم ترین مولفین الزم است    به دست آمده اکتفا کنند. هايـی

ـفاده همچنین ـاسب است  دو و سفید و سیاه به صورت ممکن تعداد حداقل با نمودارهاي فارسی و جدول از من

   بعدي موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.

  در زیر آن درج شود.  گذاري شده و عنوان شکل نام "شکل"ها، نمودارها و تصاویر با واژه کلیه شکل

  عناوین جداول نیز در باالي آنها قرار داده می شود. 

  ل متن مقاله گنجانده شود.کلیه شکل ها و جداول باید داخ



  

و شماره آن، خط تیره و سپس عنوان ذکر یا جدول  پس از کلمه شکل   یا جدول براي درج عنوان هر شکل

  گردد. 

  کلیه شکل ها و جداول باید داخل متن مقاله گنجانده شود.

ر دادن تصویر شکل ها شوند و نویسندگان محترم می بایست از قراها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه عکس

  خودداري نموده و تنها از فایل هاي اصلی برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند. 

بهتر است براي متمایز کردن ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شیوه هاي 

  مختلف استفاده کرد.

 و جداول در اندشده آورده متن در که مطالبی تکرار از تاس بدیهی مجله، صفحات محدودیت به توجه با 

   نمود. اجتناب باید بالعکس

 عنوان. آورد متن در راحتی به را) نتیجه( آمده  استفاده از جدول وقتی مجاز است که نتوان اطالعات به دست 

  . شود مراجعه متن به نباشد نیاز که نحوي به باشد گویا باید جدول

  المکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. اعداد جدول حتی ا

  اختصارات و عالئم متن جدول را می توان با زیر نویس روشن کرد.

ستفاده سه خط) آن هم براي مشخص کردن تیتر و انتهاي جدول ا "(ترجیحادر جدول فقط از خطوط افقی  

  شود.

  مقاله تکرار شده باشد. اعداد و ارقام و مطالب جدول نباید در متن 

  ابعاد جداول باید طوري تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد.  

  بحث و نتیجه گیري

 مطالعات از حاصل هاي یافته با نتایج تحقیق ها، مقایسۀآن محدودیت اهمیت و و ها، آثار یافته مهم نکات شرح

 و گیرينتیجه نهایت در ها، و یافته احتمالی کاربرد بیان  اختالف، ردمو و مشترك موارد تفسیر و دیگر، توجیه

نتیجه  انتهاي پژوهش از موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. در هاي یافته از حاصل پیشنهادات ارائه

) قتحقی( مقاله اینکه و دانیم می مطالعه مورد موضوع باره در کنون تا که آنچه باره بحث مختصري در گیري

 در این بخش از .شود می پیشنهاد کند، می اضافه مطالعه مورد موضوع و حیطه به جدیدي اطالعات چه حاضر

 عرضه است، نشده اشاره آن به ها یافته قسمت در که جدید نتایج نباید و گردد خودداري ها یافته بخش تکرار

  .شود خودداري نیز باید کنند نمی مطرح را آن مطالعه هاي یافته که درمواردي نظر اظهار از. شود

 .یا دستاورد کاربردي مقاله بیان شود   قسمتی بعنوان پیام مقاله، دریک یا دو جمله پیام   در انتهاي مقاله و در
  قدردانی  و تشکر

 می شود ذکر است گردیده مقاله تهیه و تحقیق انجام به منجر که مالی حمایت منابع یا منبع نام قسمت این در

 یا استفاده البته. می گردد قدردانی و داشته اند تشکر همکاري تحقیق انجام در که هایی گروه یا افراد کلیه از و

  .است نویسندگان دلخواه به مقاله متن در قسمت این استفاده عدم

  منابع

ر ور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه اولین ارجاع دوشیوه منبع دهی در این مجله بر اساس شیوه ونک 

 متن شماره یک را گرفته و این منبع در بخش منابع در انتهاي مقاله نیز با شماره یک مشخص می شود.  تعداد

 باشد، می پرانتز از استفاده به نیاز جا هر متن داخل در. باشد شماره 40 از نباید بیش انگلیسی و فارسی منابع

 توسط شده انجام بررسی:  مثالً بچسبد؛ کلمه به ایدنب پرانتز و باشد فاصله پرانتز و کلمه آخر حرف بین باید

  ...  داد نشان 2007) در سال 1( اشمیت

  



  

در مواردي که محقق اقدام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجراي تحقیق می کند (همچون مثال باال) الزم 
 شده استفاده هاي پرانتز داخل در که است تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی

 چپ سمت از و بزرگ به کوچک از باید منابع گیرد،می قرار منبع دو از بیش ،)متن داخل در( منابع نوشتن براي
 پرانتز داخل منابع . اگر)12،14،21: (مثالً شوند جدا یکدیگر از کاما حرف با و شوند نوشته راست بدون فاصله به

 قرار تیره خط یک آخر و اول منبع بین آنها، همۀ نوشتن جاي به دارند، قرار هم سر پشت و است مورد دو از بیش
عالوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود ). 1- 4( شود نوشته )1،2،3،4( جاي به مثالً: شود داده

)32،12،7-2 .(  
ساختن دقیق محل مورد نظر را دارد  زمانی که بخشی از مطالب یک کتاب استفاده شده و محقق قصد مشخص

است. زمانی نیز که محقق قصد  4از منبع  23) که به مفهوم صفحه 4، 23می تواند از این شیوه استفاده کند (ص
) بیان داشت ... 2004نقل قول از محققی دیگر را دارد می تواند به این شکل نقل قول کند: ریچارد اي. اشمیت (

را مطالعه نموده و در این منبع نتایج مطالعه اشمیت  5این مفهوم است که نویسنده منبع  ) که این به5(به نقل از 
  .شود می پیشنهاد نشریه کیفیت ارتقاء و اشتباه کاهش جهت EndNote سیستم از را گزارش می کند. استفاده

ت الزم را از سایت ور می توانند اطالعاونویسندگان براي اخذ اطالعات کامل در خصوص شیوه ي منبع دهی ونک
هاي مختلف به زبان فارسی و انگلیسی دریافت کنند. همچنین از طریق لینک زیر نیز می توان اطالعات کاملی در 

  این خصوص اخذ نمود:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256 

  استفاده مورد منابع نگارش نحوة
   شوند معرفی زیر صورت به دبای گیرندمی قرار استفاده مورد متن در که منابعی

   مقاله - 1
 آورده et al/ همکاران واژه از استفاده با نفر 6 از بیش و کامل بصورت اول نفر 6 تا( نویسنده نام و خانوادگی نام

  . صفحه شمارة): مجله شماره( دوره شماره مجله. سال؛ نام. مقاله عنوان). شود
  مقاله فارسی
مدت مکمل کراتین بر نشانگرهاي آسیب قلبی عروقی پس از یک نوبت فعالیت تأثیر مصرف کوتاه  .نقیبی سعید

  . 15- 28 ):22(6 ؛1393. فیزیولوژي ورزشی. ورزشی درمانده ساز در ورزشکاران نخبه کاراته
  انگلیسی مقالۀ

Schmidt  R A, Wulf G. Continuous concurrent feedback degrades skill learning: Implications for training 
and simulation.  Hum Factors. 1997 Dec;39(4):509-25.  

به صورت مخفف استفاده شود. براي یافتن مخفف نام  Medline در خصوص شیوه نوشتن نام مجالت باید از شیوه
  مجالت می توان از لینک زیر خالصه نام مجالت معتبر دنیا را دریافت نمود:

http://www.efm.leeds.ac.uk/~mark/ISIabbr/ 
 کتاب - 2

  کتاب ترجمه
چاپ یا  مترجمان. شمارة/ مترجمی و نام خانوادگنام. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 

  . صفحه شمارة ناشر؛ سال انتشار. ص: نشر محل شهر ویرایش.
: تهران اول. چاپ .آزاد احمد ،لو رضاقراخانمترجمان: . عضالنی فعالیت بدنی-جنبه هاي عصبی .گاردینر فیلیپ اف

  .21- 43 . ص1391انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛ 
  کتاب تالیف

 ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپ محل شهر چاپ. شمارة. کتاب عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام
  .صفحه شمارة

انتشارات . چاپ اول. تهران: فیزیولوژي ورزش کاربردي فت.کوهیان معرسیاه، رجبی حمید، آقاعلی نژاد حمید
  .25- 65. ص 1391؛  پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

  



  

  کتاب انگلیسی 
Schmidt RA, Lee TD. Motor control and learning. 4thed. Champaign. IL: Human Kinetic; 2005. p. 21-5. 

خش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش هاي توضیح این که در کتاب هایی که از چند ب
  مختلف را به شکل زیر وارد نمود:

   15- 20،209، 231ص 

در اینگونه موارد در متن مقاله نیز می توان در هر بار استفاده از این منبع شماره صفحه را به این شکل مشخص 
 4منبع شماره  209م است که مطلب متعلق به صفحه ) و این پرانتز به این مفهو4،  209(صآقاعلی نژاد نمود: 

  است) می باشد.  آقاعلی نژاد(که متعلق به دکتر 

  فشرده هايلوح در موجود اطالعات یا اینترنت شبکه از مقاله - 3

 دریافت. تاریخ محل انتشار: نام منتشر کننده یا ناشر؛ .مطلب عنوان) . نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام
  . فشرده لوح نام یا اینترنتی نینشا

  پژوهشی هايطرح و نامه، رسالهپایان - 4

 رساله ارشد،کارشناسی نامهپایان واژه پژوهش (ذکر یا رساله نامه،پایان عنوان). مجریان( مجري نام و خانوادگی نام
  پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛ سال انتشار. طرح یا دکتري

  ه مقاالت کنفرانس ها یا همایش هاي علمیمجموع - 5
مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛  عنوان). نویسندگان( نویسنده نام و خانوادگی نام 

  زمان انتشار. ص شماره صفحه.

  شودمی بررسی زیر شرایط اساس بر مقاله فوق، نکات بر عالوه  

 مدت ظرف را مجله کارشناسان و داوران سوي از شده درخواست اتتغییر مسئول، نویسنده که صورتی در - 

  . شودمی حذف داوري و بررسی فرآیند از مقاله  نکند، ارسال سامانه طریق از و انجام روز 30
 در الزم توضیحات بایست می محقق اصالحات انجام شرط به مقاله پذیرش صورت در است ذکر به الزم - 

 رنگی با نیز را گرفته انجام اصالحات و نموده ارائه مقاله ابتداي در نامه یک بقال در را سواالت کلیه خصوص
 مقاله از اي نسخه  در اعمال این است بهتر. نماید مشخص) مشخص رنگ یک با داور هر براي(  متمایز

 واندبت نظر یک با داور تا نشوند حذف توضیحات این و نموده ارائه آن در را توضیحات داور که شود انجام
 . نماید بررسی را الزم تغییرات

  پذیرش مقاله منوط به تایید نهایی سردبیر نشریه است و تایید دو داور، دلیل بر پذیرش مقاله نیست. - 
  .است آن نویسندگان یا نویسنده با مقاله، علمی محتواي مسوولیت - 
  . است ادآز) مؤلف تأیید با(  مقاله ویرایش یا و رد یا قبول در نشریه تحریریه هیئت - 
 این مشاهده صورت در. باشد شده چاپ خارجی یا و داخلی نشریۀ هیچ در قبالً نباید شده منتشر مقاالت - 

 سایر به نویسنده تعهد عدم انعکاس ضمن و شد خواهد حذف نشریه این داوري فرآیند از مقاله موضوع
  . داد نخواهد قرار سیبرر مورد را نویسنده آن دیگر مقاالت نشریه، مدیریت کشور، علمی نشریات

 باشد، نکرده دریافت را خود مقاله) رد یا پذیرش( نهایی جواب که زمانی تا کند تعهد مقاله دهندةارائه - 
  . نکند ارسال دیگر خارجی و داخلی نشریات به را خود مقاالت

  . است آزاد مآخذ کامل ذکر با نشریه ازمندرجات استفاده - 
از طریق  تنظیم و را خود مقاله راهنما این مندرجات مطالعه ضمن شودمی استدرخو محترم نویسنده از پایان، در

  . کند ارسال اتنشری سامانه
  

  journals.ssrc.ac.ir     نشانی سامانه نشریات:                      

 journal@ssrc.ac.ir                     پست الکترونیک نشریات: 

  



 زشیفیزیولوژي ورپژوهشی،  –فرایند چاپ مقاله در نشریۀ علمی 

      

  
  

  
  
  
  
 
  
 
  
 

 
  
  
  

  
  

    
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تشکیل شریه و سامانه نثبت مقاله در 
 پرونده
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