راهنمای تدوین مقاله در مجله "فصلنامه فرهنگ و ارتباطات"

عملکرداین فصلنامه که فعالیت مجدد خود را از خرداد ماه 49در دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی و خبر آغازنموده است و برای
رسیدن به تحقق اهداف خود درراستای علمی و پژوهشی شدن فصلنامه از آخرین یافته ها و مقاالت علمی عزیزان عالقمند در
زمینه های ارتباطات ،روزنامه تگاری ،روابط عمومی و رسانه برای چاپ در فصلنامه استقبال بعمل می آورد تا پس از مراحل ارزیابی
و تائید نهایی برای چاپ استفاده گردد .
نویسندگان محترم مقاالت تقا ضا میشود به نکات زیر توجه فرمایند
 )1مقاالت باید علمی و پژوهشی و مرتبط با حوزه علوم ارتباطات و رسانه باشد
 )2مقاالت باید بر اساس سبک ) (APAتنظیم شود که شامل بخش های زیر میباشد:
-

نام پژوهشگر یا پژوهشگران (به انضمام نام دانشگاه یا سازمان،محل اشتغال
( رتبه و پایه علمی و پست الکترونیکی)

-

چکیده فارسی و انگیسی شامل هدف ،روش یافته ها و نتیجه گیری (بین 222-252کلمه)حداقل  8و
حداکثر  12سطر

-

واژگان کلیدی بین  3تا  5کلمه

-

مقدمه (شامل پیشنه پژوهش و نظریه های مرتبط به فرضیه ها و سئواالت  ،هدف پژوهش

-

متن مقاله  :شامل چارچوب نظری و پیشینه تجربی و بحث و نتیجه گیری میباشد
(قابل توجه که اصل نگارش فارسی بر جدا نویسی است)

-

روش شناسی ( :شامل جامعه آماری  ،جامعه نمونه ،روش نمونه گیری  ،روش پژوهش
شیوه اجرای ابزار مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده ها)

-

یافته ها ( شامل جداول  ،نمودارها ،نتایج حاصل از روش های آمار ی توصیفی و استنباطی)

-

بحث ( شامل مرور فرضیه ها بر اساس یافته ها  ،نتیجه گیری در زمینه فرضیه ها مقایسه نتابیج مطالعات
دیگران و بیان محدودیت ها و پیشنهاد ها

-

یادداشت ها ( زیرنویس  ،اصطالحات  ،نام صاحبنظران و نیز نام التین مولفانی که

نام آنها در منابع التین نیامده است و اگر توضیح ی برای متن در پاورقی نیاز است پس از پایان مقاله در
بخش یادداشتها آورده شود )
-

معادل انگلیسی نام های خاص و واژ هه های خارجی در پاورقی آورده شود

 )3منابع و ماخذ بر اساس الگوی متداول به صورت زیر معرفی می شود :
-

ارجاعات  :تماما باید به شکل درون متنی مانند( نام خانوادگی  ،نویسند ،سال انتشار و شماره صفحه)

-

کتاب  :نام خانوادگی  ،نام (تاریخ انتشار )،نام کتاب  ،نام مترجم یامصحح ،محل نشر ،ناشر

-

مقاله مجالت  :نام خانوادگی ،نام (تاریخ انتشار )"عنوان مقاله "نام مجموعه یا کتاب تدوین کننده
مجموعه  ،محل نشر  ،نناشر  ،شماره صفحه(از ابتدا تا انتها)

-

رساله تحصیلی :نام خانوادگی ،نام (تاریخ دفاع )"عنوان رساله "مقطع رساله ارشد
دکتری نام دانشکده  ،نام دانشگاه

-

پایگاه اینترنتی  :نام خانوادگی  ،نویسنده  ،نام نویسنده و تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه )"عنوان
موضوع " نام و نشا نی پایگاه اینترنتی
مثال:
 -4مقاالت ارسالی باید در نرم افزار  word2222-2212و با فونت B- Lotus
و سایز  ، 12متن التین فونت  times new romanسایز 11
 -5مقاله های دریافتی بوسیله هیئت تحریریه "فصلنامه " بررسی خواهد شد
و در صورتیکه مناسب تشخیص داده شود برای داوری ارسال میشود  ،به منظور
حفظ بی طرفی نام نویسندگان از مقاله حذف می شود .
 -6مسئولیت مطالب مقاله ها از هر نظر بر عهده نویسنده است .
 -2مقاله های ارسال شده نباید در مجله دیگر یا مجموعه مقاله ها ،سمینارها به
چاپ رسیده و یا هم زمان برای چاپ به جای دیگر ارسال شده باشد .
 -8تعداد صفحات حداقل  12و حداکثر  22صفحه
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