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نشریۀ فیزیولوژي ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در جهت تقویت و 
در یک حیطۀ خاص، همچنین معرفی حمایت از پژوهش هاي مستمر پژوهشگران 

براي 	مقاالت مروري	رویکردهاي جدید و تقویت باورهاي پژوهشی، اقدام به پذیرش
چاپ در نشریه نموده است.

لذا از پژوهشگران محترمی که مطالعات و پژوهش هاي آنها داراي این ویژگی باشد، 
یند تا در فرایند دعوت بعمل می آید تا مقاالت خود را به آدرس مجله ارسال فرما

داوري و چاپ قرار گیرد.

براي نشریه علمی و پژوهشی فیزیولوژي 	ساختار نگارشی مقاالت مروري
ورزشی

اصول نگارش و ارسال مقاله پژوهشی براي "ساختار نگارشی مقاله مروري مطابق با
که در ادامه آمده است می باشد و باید از"نشریه علمی و پژوهشی فیزیولوژي ورزشی

:قسمت هاي زیر تشکیل شده باشد

چکیده فارسی و انگلیسی (خالصه اي از مقدمه،محورهاي موضوعی مقاله،جمع -1
بندي و ارائه چشم انداز هاي پژوهشی)

مقدمه شامل خالصه اي از مبانی نظري و تجربی براي ارائه یک رویکرد جدید -2
جهت و مسیري که علمی،خلق یا به چالش کشیدن یک فرضیه و معرفی چهارچوب،

مقاله براي رسیدن به هدف مورد نظر اتخاذ کرده است
محورهاي موضوعی مقاله با رعایت انسجام مطالب در هر محور و بین محورها-3
جمع بندي-4
ارائه چشم اندازهاي پژوهشی-5
)درصد منابع باید از نویسنده یا نویسندگان باشد25منابع (حداقل -6



ورزشیبراي نشریه فیزیولوژيپژوهشی -علمیمقالهرسالاونگارشاصول
وداوري،ارزیابی،اولویت،IFو با ضریب ISCپژوهشی  با درجه –فیزیولوژي ورزشی با امتیاز علمی فصلنامه

مزبورتخصصیيحوزهبابیشتريمفهومیوموضوعیقرابتازداد کهخواهداختصاصمقاالتیبها رانتشار
خود می مقاالتنگارشدرعلمی و اخالقیاستانداردهايرعایتبهموظفمقاالتنویسندگان. اشندببرخوردار

مجلهایندرچاپبرايبررسی،تکومورديتحلیلی،مروري،شده،ترجمههايمقالهفعلی،شرایطباشند. در
.ندارنداولویت

شگاه تربیت بدنی ثبت گردند در ابتدا توسط تمامی مقاالتی که به صورت الکترونیکی در سامانه نشریات پژوه
سردبیر نشریه بررسی و در صورت دارا بودن مالك هاي الزم براي انجام بررسی هاي تخصصی بیشتر وارد فرایند 

تحریریهسردبیر و هیاتسويازکهداور2حداقلتوسطنویسندگاننامبدونداوري می شوند. این مقاالت
ازدرخواستیاصالحاتاعمالبهنیازیاردپذیرش،ازمسئولنویسندهوشدخواهندارزیابیشوندمیانتخاب
وبودهراهنماایندرذکرشدهمواردمطابقکامالً مقالهچنانچه. شدخواهدمطلعوقتاسرعدرداورانسوي

.نوبت چاپ قرار خواهد گرفتدرنماید،اخذنیزراداورانکاملپذیرش
استالزامیمقالهتنظیمبرايزیرکلیه مواردرعایت

قلمبا) متر از هر طرفسانتی2حداقل(الزمحاشیهرعایتباستونییکصورتبهمقالهمطالب- 
B-NAZANIN13براي متون فارسی و قلمTimes New Roman شوند.تایپانگلیسیمتونبراي12

ی بخش ها شامل صفحه اول، چکیده، متن اصلی فهرست منابع (تمامصفحه15ازنبایدمقالهصفحاتتعداد- 
. کندو جداول)  تجاوز

کاربردازامکانحدتاوباشدشدهنوشتهروانوسلیسفارسیبهدستوري،قواعدرعایتضمنبایدمقاله- 
یاصطلحمفارسیجایگزینواژهکهصورتیدر.گرددپرهیزدارندفارسیمناسبمعادلکهبیگانهاصطالحات

زیرنویسیاپرانتزدر داخلانگلیسیواژهاصلواستفادهآوانویسیازفارسیحروفباتوانمینباشد،مناسب
.شودنگاشته

زیر نویس صفحهپاییندررااستفادهمورداصطالحاتوخارجینام هايالتینمعادلبایدهمچنین مولف- 
آنهاکاملناماستفاده،اولیندرشوند نیزمیبردهبکاراختصاريمعالئبصورتکهعباراتییاوهاواژه.نماید
استانداردمواردفقطکهاستذکربهالزمنمادهاومخففواختصاريهايالبته در خصوص واژه.گرددذکر
.گیرندقراراستفادهموردنبایدهاچکیدهوعنواندروجههیچبهوباشدمیاستفادهقابلآنها

صفحه) باشد.و مرکزپایینداراي شماره صفحه (درمتن اصلی مقاله می بایستتمامی - 
اولصفحه

دوبهآنهااشتغالمحلوعلمیدرجهباهمراهنویسندگانخانوادگیناموناممقاله،صفحه اول مقاله شامل عنوان
کههنگامی. باشدپژوهشامانجمحلومالیحامیانناظر،و در صورت وجود مؤسسهانگلیسی،وفارسیزبان

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

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



دومصفحه
در یک پاراگراف، مقالهبه ترتیب ذکر می گردند. چکیدهواژگان کلیديوفارسیچکیدهعنوان فارسی مقاله،

باشد (نیازي نیست تا در متن شدهذکرگیرينتیجهوهایافتهها،روشهدف،آنمتندروکلمه250حداکثر
استفادهمعلومهايفعلار بخش تفکیک شده و عنوان هر بخش ذکر گردد). در متن چکیده ازچکیده این چه

گردد. الزم به استفادهحالزمانفعلازگیرينتیجهبرايوگذشتهفعلازشدهانجامآنچهتوصیفبراي. شود
ومخففواختصاريهايواژهذکر است که در متن چکیده به هیچ عنوان نباید منبع دهی نمود و همچنین از 

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

شایسته است چکیده . می باشدمرتبطکلید واژگانوانگلیسیچکیدهصفحه سوم شامل عنوان انگلیسی مقاله،
ده و کلید واژگان فارسی مطابقت نماید. ) دقیقا با چکیKeywordsانگلیسی و کلید واژگان (

مقالهمتن
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 منابع می باشد. کلیه بخش هاي فوق به صورت مجزا و با همین عناوین
پرهیز گردد. ": "عالمت  قرار دادن 

مقدمه
دارد؟ این آنهاباتفاوتیچهواستمرتبطقبلیکارهايباچگونهچیست؟مسالهکهدهدتوضیحبایدمقدمه

مسئله، ایندرموجودهايگذشته، چالشمطالعاتبرمروريبامسئلهبخش در دو تا سه صفحه به گزارش بیان
غیروضروريغیرعمومی،مطالبنوشتنتحقیق می پردازد. در نوشتن مقدمه ازضرورت، کاربرد نتایج و اهداف 

استفادهقابلايحرفهافرادبرايفقطکهشودنوشتهايگونهبهنبایدمقدمههمچنین. کنیدخودداريمفید
باشد.
پژوهشروش

کند. در این بخش جزییاتتکراررامقالهنویسندهتجربهآن،بابتواندايخوانندههرکهشودنوشتهبایدنحويبه
موردهاينمونهتحقیق،اجرايمکانوزمانگیري،پیوطرحاجرايزمانآن، مدتانتخابعلتروش تحقیق و

نحوهاز تحقیق، خروجوورودهاينمونه، مالكتعدادمنطقوگیرينمونهروشانتخاب آنها،مالكوآزمون
ابزارها در ووسایلپایاییوروایی(گیري اندازهپژوهش، ابزارهايدراخالقموازیناطالعات، رعایتآوريجمع

به تناسب هادستگاهوموادسازندهشرکتوکشورنامآماري مورد استفاده،هايآزمون) خارج و داخل کشور
روش تحقیق می بایست گزارش شود. 

نتایج
باشد. نتایج تحقیق با توجه به اصول علمی به صورت کامال شفاف می پژوهشهايیافتهکاملنتایج شامل شرح

اطمینان، حدودبامیانگینگزارشدرصد،باعدددقیق شامل گزارشنتایجو روشن می بایست ارائه گردند. ارائه
ر ) در آزمون هاي آماP=0.012(به عنوان مثال P-Valueذکر دقیق مقادیر آماره آزمون ها باالخص مقدار دقیق 

استنباطی ضروري می باشد. 
ـافتهتنها به گزارش مهم ترینمولفین الزم است به دست آمده اکتفا کنند.هايی

دووسفیدوسیاهبه صورتممکنتعدادحداقلبانمودارهاي فارسیوجدولازمنـاسباستـفادههمچنین
بعدي موجب سهولت مطالعه مقاله خواهد شد.

در زیر آن درج شود. گذاري شده و عنوان شکلنام"شکل"ا و تصاویر با واژه ها، نمودارهکلیه شکل
عناوین جداول نیز در باالي آنها قرار داده می شود. 

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



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

کلیه شکل ها و جداول باید داخل متن مقاله گنجانده شود.
شوند و نویسندگان محترم می بایست از قرار دادن تصویر شکل ها ها باید به وضوح و کیفیت باال تهیه عکس

خودداري نموده و تنها از فایل هاي اصلی برگرفته از نرم افزارهاي مربوطه استفاده کنند. 
تر است براي متمایز کردن ستون نمودارها به جاي استفاده از رنگ هاي مختلف از هاشور به شیوه هاي به

مختلف استفاده کرد.
وجداولدراندشدهآوردهمتندرکهمطالبیتکرارازاستبدیهیمجله،صفحاتمحدودیتبهتوجهبا

نمود.اجتناببایدبالعکس
عنوان. آوردمتندرراحتیبهرا) نتیجه(آمدهست که نتوان اطالعات به دست استفاده از جدول وقتی مجاز ا

. شودمراجعهمتنبهنباشدنیازکهنحويبهباشدگویابایدجدول
اعداد جدول حتی االمکان بدون اعشار و در صورت لزوم تا دو رقم اعشار داشته باشد. 

نویس روشن کرد.اختصارات و عالئم متن جدول را می توان با زیر 
ستفاده سه خط) آن هم براي مشخص کردن تیتر و انتهاي جدول ا"(ترجیحادر جدول فقط از خطوط افقی 

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

ابعاد جداول باید طوري تنظیم شوند که در یک صفحه مجله (طولی یا عرضی) جا بگیرد. 
و نتیجه گیريبحث 
مطالعاتازحاصلهايیافتهبانتایج تحقیقها، مقایسۀآنمحدودیتاهمیت ووها، آثاریافتهمهمنکاتشرح

وگیرينتیجهنهایتدرها، ویافتهاحتمالیکاربردبیاناختالف،موردومشتركمواردتفسیرودیگر، توجیه
نتیجه انتهاياز موارد مورد بحث در این بخش مقاله است. درپژوهش هايیافتهازحاصلپیشنهاداتارائه

) تحقیق(مقالهاینکهودانیممیمطالعهموردموضوعبارهدرکنونتاکهآنچهبارهبحث مختصري درگیري
در این بخش از.شودمیپیشنهادکند،میاضافهمطالعهموردموضوعوحیطهبهجدیدياطالعاتچهحاضر
عرضهاست،نشدهاشارهآنبههایافتهقسمتدرکهجدیدنتایجنبایدوگرددخودداريهایافتهبخشتکرار
.شودخوددارينیز بایدکنندنمیمطرحراآنمطالعههايیافتهکهدرمواردينظراظهاراز. شود

.د کاربردي مقاله بیان شودیا دستاور		قسمتی بعنوان پیام مقاله، دریک یا دو جمله پیام		در انتهاي مقاله و در

قدردانی وتشکر
می شودذکراستگردیدهمقالهتهیهوتحقیقانجامبهمنجرکهمالیحمایتمنابعیامنبعنامقسمتایندر
یااستفادهالبته. می گرددقدردانیوداشته اند تشکرهمکاريتحقیقانجامدرکههاییگروهیاافرادکلیهازو

.استنویسندگاندلخواهبهمقالهمتندرقسمتاینهاستفادعدم
منابع

ور (ظهور در متن) می باشد. در این شیوه اولین ارجاع در وشیوه 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،میپرانتزازاستفادهبهنیازجاهرمتنداخلدر. باشدشماره40ازنباید بیشانگلیسیوفارسیمنابع
توسطشدهانجامبررسی: مثالً بچسبد؛کلمهبهنبایدپرانتزوباشدفاصلهپرانتزوکلمهآخرحرفبینباید

... دادنشان2007) در سال 1(اشمیت



دام به نوشتن نام نویسنده مقاله و سال اجراي تحقیق می کند (همچون مثال باال) الزم در مواردي که محقق اق
شدهاستفادههايپرانتزداخلدرکهاست تا شماره منبع مورد نظر را نیز ذکر کند. همچنین توجه شود زمانی

چپسمتازوبزرگبهککوچازبایدمنابعگیرد،میقرارمنبعدوازبیش،)متنداخلدر(منابعنوشتنبراي
پرانتزداخلمنابع. اگر)12،14،21: (مثالً شوندجدایکدیگرازکاماحرفباوشوندنوشتهراست بدون فاصلهبه

قرارتیرهخطیکآخرواولمنبعبینآنها،همۀنوشتنجايبهدارند،قرارهمسرپشتواستمورددوازبیش
عالوه بر این می توان این شیوه ها را با یکدیگر ترکیب نمود ). 1-4(شودنوشته)1،2،3،4(جايبهمثالً : شودداده

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

ست. زمانی نیز که محقق قصد ا4از 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 5) که این به این مفهوم است که نویسنده منبع 5(به نقل از 
.شودمیپیشنهادنشریهکیفیتارتقاءواشتباهکاهشجهتEndNoteسیستمازرا گزارش می کند. استفاده

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

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

استفادهموردمنابعنگارشنحوة
زبان انگلیسی نوشته شوند، سال منابع فارسی به میالدي ذکر شود و			منابع فارسی باید بهتمامی
.در انتها آورده شود(in persian)عبارت

مقاله- 1
آوردهet al/همکارانواژهازاستفادهبانفر6ازبیشوکاملبصورتاولنفر6تا(نویسندهنامونوادگیخانام

. صفحهشمارة): مجلهشماره(دورهشمارهمجله. سال؛نام. مقالهعنوان). شود
Esfandiari S, Sasson Z, Goodman J M. Short-term high-intensity interval and continuous moderate-
intensity training improve maximal aerobic power and diastolic filling during exercise. Eur J Appl
Physiol. 2014; 114(2): 331-43.

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

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

کتاب ترجمه
چاپ یا مترجمان. شمارة/مترجمی و نام خانوادگنام. کتابعنوان). نویسندگان(نویسندهناموخانوادگینام

. صفحهشمارةناشر؛ سال انتشار. ص: نشرمحلشهرویرایش.
کتاب تالیف

ناشر؛ سال انتشار. ص: چاپمحلشهرچاپ.شمارة. کتابعنوان). نویسندگان(نویسندهناموخانوادگینام
.صفحهشمارة

Kaufman, D. M. Clinical neurology for psychiatrists. 4thed. New York: W. D. Saunders Company.
1995.p. 21-5

تاب هایی که از چند بخش کتاب استفاده شده است می توان شماره صفحات بخش هاي توضیح این که در ک
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 209این پرانتز به این مفهوم است که مطلب متعلق به صفحه ) و 4، 209(صشریعت زادهنمود: 

است) می باشد. شریعت زاده(که متعلق به دکتر 
فشردههايلوحدرموجوداطالعاتیااینترنتشبکهازمقاله- 3
دریافت.تاریخشر؛محل انتشار: نام منتشر کننده یا نا.مطلبعنوان) . نویسندگان(نویسندهناموخانوادگینام

. فشردهلوحنامیااینترنتینشانی
پژوهشیهايطرحونامه، رسالهپایان- 4
رسالهارشد،کارشناسینامهپایانواژهپژوهش (ذکریارسالهنامه،پایانعنوان). مجریان(مجريناموخانوادگینام

سال انتشار.پژوهشی). محل انتشار: دانشگاه یا سازمان حامی؛طرحیادکتري
مجموعه مقاالت کنفرانس ها یا همایش هاي علمی- 5

مقاله. عنوان همایش؛ زمان همایش؛ مکان همایش: نام ناشر؛ عنوان). نویسندگان(نویسندهناموخانوادگینام
زمان انتشار. ص شماره صفحه.

شودمیبررسیزیرشرایطاساسبرمقالهفوق،نکاتبرعالوه
مدتظرفرامجلهکارشناسانوداورانسويازشدهدرخواستتغییراتمسئول،نویسندهکهصورتیدر- 

. شودمیحذفداوريوبررسیفرآیندازمقالهنکند،ارسالسامانهطریقازوانجامروز30
درالزمتوضیحاتبایستمیمحققاصالحاتانجامشرطبهمقالهپذیرشصورتدراستذکربهالزم- 

رنگیبانیزراگرفتهانجاماصالحاتونمودهارائهمقالهابتدايدرنامهیکقالبدرراسواالتکلیهخصوص
مقالهازاينسخهدراعمالایناستبهتر. نمایدمشخص) مشخصرنگیکباداورهربراي( متمایز
بتواندنظریکباداورتانشوندحذفتوضیحاتاینونمودهارائهآندرراتوضیحاتداورکهشودانجام

. نمایدبررسیراالزمتغییرات
پذیرش مقاله منوط به تایید نهایی سردبیر نشریه است و تایید دو داور، دلیل بر پذیرش مقاله نیست.- 
.استآننویسندگانیانویسندهبامقاله،علمیمحتوايمسوولیت- 
. استآزاد) مؤلفتأییدبا( همقالویرایشیاوردیاقبولدرنشریهتحریریههیئت- 
اینمشاهدهصورتدر. باشدشدهچاپخارجییاوداخلینشریۀهیچدرقبالً نبایدشدهمنتشرمقاالت- 

سایربهنویسندهتعهدعدمانعکاسضمنوشدخواهدحذفنشریهاینداوريفرآیندازمقالهموضوع
. دادنخواهدقراربررسیموردرانویسندهنآدیگرمقاالتنشریه،مدیریتکشور،علمینشریات

باشد،نکردهدریافتراخودمقاله) ردیاپذیرش(نهاییجوابکهزمانیتاکندتعهدمقالهدهندةارائه- 
. نکندارسالدیگرخارجیوداخلینشریاتبهراخودمقاالت

. استآزادمآخذکاملذکربانشریهازمندرجاتاستفاده- 
از طریق تنظیم وراخودمقالهراهنمااینمندرجاتمطالعهضمنشودمیدرخواستمحترمنویسندهازپایان،در

. کندارسالاتنشریسامانه
journals.ssrc.ac.irنشانی سامانه نشریات:                      

journal@ssrc.ac.irپست الکترونیک نشریات: 
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