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آورده شود كه در آن خالصهای از موضوع مقالوه ،روش تحقیوق و مهومتوری ،نتیجوهگیوری
همراه با واژههای كلیدی باشد.
پ از چكیده ارائه بخشهای مقدمه-طرح مسئله ،چارچوب نظری ،روش تحقیق ،یافتههای
تحقیق و نتیجهگیری مرتبط با چارچوب نظری در مقاله ضروری است.
نثر مقاله و شیوایي نگارش از جمله معیارهای مهم داوری مقاله است.
معادل التی ،اسامي و مفاهیم مهم در پاورقي هر صفحه آورده شود.
شیوه ارجاع در مقاله بایستي منطبق با شیوه  APAباشد.
چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران است و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد است.
در صورت ارائه مقاله به نشریهای دیگر ،پیگیری آن در ای ،فصلنامه متوقف ميشود.
مسئولیت مطالب مندرج در مقالهها برعهده نویسنده (نویسندگان) است.
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