
  »هاي خارجيزبانرشد آموزش «شرايط ارسال مقاله براي       

  
  مشخصات انواع مقاالت *
 هاي مقدمه، پيشينة تحقيق، شيوة پژوهش، كلمه نگاشته و شامل بخش 4000تا  3500، حداكثر در پژوهشي ـ مقاالت علمي

شوند، الزم است درخصوص آزمايشي نگاشته ميشبهگيري باشد. در مقاالتي كه براساس تحقيق آزمايشي و ارائة نتايج، بحث و نتيجه

ها ذكر شود و صورت روشن باالي آنكارگيري متغير مستقل توضيحات كافي و دقيق داده شود. عنوان جدول بهنحوة تدريس يا به

  چه اقتباسي است، زير آن توضيح داده شود. عنوان نمودار در پايين نمودار ذكر گردد.چنان

  

  گيري باشد. در مقدمه، وضع موجود تدريس كلمه و شامل مقدمه، طرح درس و نتيجه 2000تا  1500در تدريس مقاالت تجربة

و مسئلة مورد نظر عنوان شود و سپس در مورد تغيير آن با استفاده از منابع مرتبط، استدالل شود. در انتها نيز هدف مقاله ذكر گردد. 

  عمل آيد. گيري بهح درس ارائه شود و به دنبال آن، در چند سطر نتيجهدر ادامه، روش آموزشي پيشنهادي به شكل طر

  

  هاي زير باشد:كلمه و شامل بخش 3500تا  3000در مقاالت مروري 

 شود.مقدمه، كه در آن موضوع مورد بحث معرفي، تحوالت آن بيان و در انتها هدف مقاله مطرح مي  

  شود.موضوع با اشاره به كارهاي انجام شده مرور ميپيشينه، كه در آن سير تاريخي تحوالت  

 شود.آن سمت و سوي تحوالت آينده در زمينة موضوع مورد بحث بيان مي گيري، كه درنتيجه  

  
  
  



  

  نكات عمومي *
  .در ابتداي مقاله عنوان، نام نويسنده (نويسندگان)، سازمان وابسته و آدرس پست الكترونيكي نويسنده درج شود  

 وپرورش و منطقة محل كار خود را ذكر نمايند.وپرورش مشخصات سازمان آموزشنويسندگان شاغل در در وزارت آموزش  

  كلمه، ارائه شود و حداقل سه كليدواژه زير چكيده اضافه شود. 150تا  100مقالة همراه با چكيدة فارسي و انگليسي، هر يك در  

  لفبا و به شكل زير ارائه شوند.به روز باشند و به ترتيب حروف اسعي شود منابع تحقيق تا حد ممكن  

 نامه، روش گذاري و تهيه كتابضمناً مرجع ارجاعAPA :است  
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