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براساس مجوز شماره  89/12678مورخ  89/6/12وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مجله
رهیافتی نو در مدیریت آموزشی مجوز انتشار دریافت نموده است.

این فصلنامه براساس مجوز شماره  90/3/11/184804مورخ  1390/2/13و براساس راي
كمیسیون بررسی نشریات علمی كشور وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در تاریخ  90/1/31داراي
رتبه علمی– پژوهشی گردیده است.

براساس مصوبات كمسیون بررسی و تایید مجلههاي علمیدانشگاه آزاد اسالمی و براساس راي
شصت و پنجمین جلسه كمسیون مذكور مورخ  ، 89/1/16مجله رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمیواحد مرودشت داراي رتبه علمی– پژوهشی گردید .همچنین ،در مركز
منطقهاي اطالع رسانی علوم و فناوري پایگاه استنادي علوم جهان اسالم( ) ISCنمایه شده است.

این مجله در پایگاههاي اطالعات علمیجهاد دانشگاهی( )SIDبه آدرس  www.sid.irو بانک
اطالعات نشریات كشور به آدرس www.magiran.com :نمایه است .هم چنین به صورت مقاله
كامل در وبگاه دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت به آدرس www.miau.ac.ir:در بخش وبگاه
اختصاصی مجلهها در دسترس میباشد.
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راهنماي نويسندگان

فصلنامه علمی– پژوهشی «رهيافتي نو در مدیریت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد

مرودشت» با هدف نشر نظریهها ،نتایج پژوهشها و دستاوردهاي علمی ،مقالههاي علمی– پژوهشی
در رشته مدیریت آموزشی و زمینههاي وابسته (برنامهریزي آموزشی و درسی ،مدیریت و برنامهریزي
آموزش عالی ،مدیریت منابعانسانی ،روانشناسی سازمانی و كار و سایر موضوعهاي مرتبط) منتشر
میشود .از اساتید ،صاحبنظران ،كارشناسان و دانشجویانی كه براي این مجله مقاله میفرستند،
تقاضا دارد به نكات زیر توجه فرمایند:
● مقالهها روي كاغذ  A4با حاشیه 2سانتیمتر از چهار طرف و فاصلهي بین سطرها  8میلیمتر از
یک دیگر در محیط 22( WORDسطري و قلم ) 12تایپ شود و از طریق سایت اختصاصی مجله
http://jedu.miau.ac.ir
به آدرس رو به رو ارسالشود:
● اصطالحات خارجی شامل نام محلها ،عالئم اختصاري ،واژههاي علمی و ...در متن به فارسی
نوشته شود و در زیرنویس همان صفحه به زبان اصلی آورده شود.
● ترتیب تنظیم مقالههاي علمی– پژوهشی)1 :برگهي مشخصات مقاله)2 ،عنوان(حداكثر  25واژه)،
)3چكیدهيفارسی)4 ،مقدمه(بیان مسأله و تبیین موضوع ،هدفها و ضرورت پژوهش))5 ،
پیشینه پژوهش(پیشینه نظري و پژوهشی ،فرضیهها یا پرسشهاي پژوهشی) )6روش پژوهش،
)7یافتههايپژوهش)8 ،بحث و نتیجهگیري)9 ،منابع و ماخذ و )10چكیده انگلیسی
● چكیده مقاله در دو بخش فارسی(حداكثر 200واژه) و انگلیسی(حداكثر 20سطر) نوشته شود به
گونهاي كه در بردارندهي موضوع ،روش پژوهش و مهمترین نتیجهگیري مندرج باشد.
● كلید واژهها به دو صورت فارسی و انگلیسی در پایان چكیدهها نوشته شود.
● شرح تصاویر و توضیح مربوط به نمودارها در زیر آنها ،شماره و عنوان جدولها در باالي آنها
آورده شود.
● حجم مقاله حد اكثر از  20صفحه بیشتر نباشد.
● انشاء و امالء مقاله صحیح  ،روان و سلیس باشد و نكات دستوري در نگارش آن رعایت شود.
● نام نویسنده یا نویسندگان (پژوهشگران) با سمت و درجهي علمی ،نشانی دقیق ،شماره تلفن و
نشانی پست الكترونیک ( )E-mailدر صفحهي نخست مقاله آورده شود.
● روش ارجاع مقاله در متن و پایان مقاله به صورت زیر انجام پذیرد :

الف) ارجاع به منابع به شیوه درون متنی یا  APAاست به این صورت كه در متن مقاله پس از نقل
مطلب ،در داخل پرانتز نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و صفحهي مورد نظر ذكر شود مانند
(.)Ahmadi,1998,p12
ب) فهرست منابع در پایان مقاله به صورت زیر و به ترتیب الفبایی نویسندگان تنظیم شود:
كتاب:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title; (translator Name). Publishing
Place: Publisher

مقاله:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title. Magazine Title. Volume, Number,
Page Number

پایان نامه /رساله:
Author (Last name, Name). (Publishing Date). Title .M.S Thesis/ PhD Thesis,
Unpublished. University Name

درصورت استفاده از منابع اینترنتی ،عالوه بر ذكر مشخصات باال  ،در پایان نشانی دسترسی به
سایت اینترنتی نیز به گونهي كامل با ذكر تاریخ مشاهده نوشته شود.
روش بررسي مقالهها
مقالههاي دریافت شده نخست به وسیلهي هیأت تحریریه بررسی میشود و در صورت انطباق
با معیارهاي مجله به منظور ارزیابی به صورت بی نام براي دو تا سه نفر از داوران صاحبنظر در
موضوع مقاله ارسال میشود (انتخاب داوران بر عهده هیئت تحریریه خواهد بود.
مالحظات
● آراء و نظرات مندرج در مقالهها لزوما بیانگر نظرات و آراء مجله نیست.
● مسئولیت محتواي مقالهها بر عهدهي نویسندگان است.
● هیئت تحریریه حق قبول یا رد ،ویرایش و تلخیص و تنظیم مقالهها را دارد .
● تمامیمقاله هاي ارساالی (در صاورت تاییاد یاا رد مقالاه) در آرشایو مجلاه نگهاداري شاده ،لاذا
مقالههاي رسیده به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
● ترتیب تقدم یا تاخر چاپ مقالهها به ارزش علمیو یا شخصیت نویسندگان ارتباطی ندارد.
● ضروري است مقاله ارسال شده در هیچ سمیناري(داخلی  ،ملی یا بین المللی ) ارایه نشده باشد و
یا در هیچ نشریهاي(داخلی ،ملی یا بین المللی) پیشتر چاپ نشده باشد و یا همزمان به
نشریههاي دیگر فرستاده نشده باشد .

● محتواي مقاله با اهداف مجله متناسب باشد (تشخیص این مورد با هیئت تحریریه است).
● با توجه به سیاستهاي هیئت تحریریه ،مجله از بررسی و چاپ مقالههاي ترجمه شده معذور
است.
● نقل مطالب فصلنامه با ذكر مأخذ بالمانع است.
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