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  راهنماي شرایط تنظیم و ارسال مقاالت
  

م و رمـز  جهت ارسال مقاالت در قسمت ورود به سامانه گزینه ثبت نام در سامانه را انتخاب نمایید و سپس با نا
مراحـل   کاربري که به پست الکترونیکی شما ارسال شده وارد سامانه شـوید. در گزینـه ارسـال مقـاالت جدیـد،     

گانه (انتخاب نوع مقاله، وارد کردن عنوان، اضافه کردن نویسندگان، واردکردن چکیده، افزودن کلیـدواژگان،   ده
 .نمایید طی را )مقاله ارسال تکمیل وها  فایل کردن اضافه پیشنهادي، داوران توضیحات تکمیلی،

  : راهنماي تنظیم مقاله
 در صفحه اول آورده شود. یفارس يها دواژهیو کل دهیمقاله به همراه چک عنوان

 یو وابسـتگ  یکـ یالکتررون یشـماره تلفـن، نشـان    ،یمرتبـه علمـ   ،یشامل نام و نام خانوادگ سندگانینو مشخصات
 شود. يجداگانه) در هنگام ارسال مقاله بارگذار ییها لیدر فا یسیو انگل ی) به فارسیسازمان

 150 نی) و بيرگی جهیو نت ها افتهیچهار بخش ( هدف، روش،  يو دارا افتهیساختار  ،یسیو انگل یفارس يها دهیچک
 کلمه باشد. 7تا  3 نیب ها دواژهیکلمه و کل 200تا 

 شود. میسطر تنظ 23باشد و در  A4صفحه 20مقاله حداکثر  توجه
 شود. میو منابع تنظ يریگ جهیبحث و نت ها، افتهی ،یشناس بخش:  مقدمه، روش 5در  ،یپژوهش کردیبا رو یمقاالت ارسال. 1
ـ هـا و/  هییفرضـ  ،يو چـارچوب نظـر   یمبان ایو  نهیشیمسئله، هدف و ضرورت پژوهش، پ انیب -  هـاي  شپرسـ  ای

 پژوهش در مقدمه آورده شود.
ها در بخش  داده لیو تحل هیتجز هاي وهیو ش يابزار گردآور ،يریگ نمونه  وهیجامعه، نمونه و ش ق،یروش تحق -

 پژوهش آورده شود. یشناس روش
 .يریگ جهیو بحث و نت ها افتهی -
 منابع. -
 شود.  میو منابع تنظ يریگ جهیمقاله، نت یدر چهار بخش: مقدمه، بدنه اصل يمرور کردی. مقاالت با رو2
 سـندگان ینو یشـود. (اسـام   میتنظ )APA( يا یپ يا یاستنادده وهیها در مقاله به ش: استناددهیاستناد وهی. ش3

ذکر شود). در هنگام استناد درون  سپانوی در هاآن    یسانگلی معادل ودر داخل پرانتز نوشته   یبه فارس یخارج
 ارائه شده عمل شود: هاي همانند مثال یمتن

 )1378: (بابازاده، سندهینو کی يدارا ياثر -
 )1382 ،یو احسان ی: (الماسسندهیدو نو يدارا ياثر -
 )1382 ،یفرامرزپور،و احسان ،يمجتهد ،ینی: (حسسندهیسه تا پنج نو يدارا ياثر -
 )1390و همکاران،  ینی: (امشتریب ای سندهیشش نو يدارا ياثر -
 ).1386 نژاد، ییجمعه و مال ، نقل در امام 1999با واسطه: (کاستلز،  یاستناد به منبع -
 شماره صفحه آورده شود. دینشر با خیحتماً پس از تار شود، یاستفاده م میتوجه: اگر از نقل قول مستق 

 ارائه شده عمل شود: هايفهرست منابع، همانند مثال میتنظ در
 مقاله مجله: 
ل نام (نقطه) (سال نشر). عنوان مقاله. عنوان مجله (بـه   ،ینام خانوادگ - ـ تالیشـکل ا  حرف او )، دوره (بـه شـکل   کی
 مقاله. یانیو پا نی) (شماره مجله)، شماره صفحات آغازکیتالیا

 :کتاب
ل نام (نقطه) (سال نشر). عنوان کتاب (به  ،ینام خانوادگ - محل نشر: نـام  شیرای). (شرح وکیتالیشکل ا حرف او .(

 ناشر.



 
 نامه:  انیپا 
ل نام (نقطه) (سال نشر). عنو ،ینام خانوادگ - چه؟)  یعنی). شرح نوع رساله (کیتالیشکل ا  (به نامه انیان پاحرف او

 . نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.یلیو مقطع تحص
 موجود در وب منابع

ل نام (نقطه) (سال نشر). عنوان. باز ،ینام خانوادگ - ـ حرف او بـه   ی){روز، مـاه و سـال دسترسـ   Retrieved( یابی
 درج شده است. مثال: یمطابق آنچه که در نوار نشان یسترسد ی)، سپس نشانfromمدرك} از (

 ، از1383 ریت 21 یابی. بازدارد یبرنم کس چیکه ه ی). تلفن1383م.( ،یشاهبداغ

persianblog.com/maryamnaji  
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 زیر استفاده شود:هاي  مختلف از فونتهاي  فونت ها: در تنظیم مقاله براي بخش

 نوع فونت اندازه موضوع
 Bold  B Zar 15 عنوان مقاله فارسی

 Bold B compset 12 اسامی نویسندگان فارسی
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 Abstract 11 Bold, Italic Times NewRomanتیتر 
 Bold Times NewRoman 14  ه انگلیسیعنوان مقال
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  سخن سردبیر
  
  شناسی هاي علم اطّالعات و دانش  امر به معروف و نهی از منکر در پژوهش

  
اند به دو عبادت امر   اي که در اسالم براي هر مسلمانی قائل شده  گانه  هشتدر عبادات 

به معروف و نهی از منکر نیز اشاره شـده اسـت. بـدون ایـن کـه بخـواهیم دربـارة ماهیـت و         
شرایط انجام این دو عبادت در این جا سخنی به میان آوریم تنهـا بـه ذکـر ایـن نکتـه بسـنده       

دهنـدة الــزام مســلمان بــه حساســیت نســبت بــه    بــادت، نشــانکنــیم کــه وجــود ایــن دو ع  مـی 
دهـد. بـه سـخنی دیگـر، مســلمان       هـایی اسـت کـه در جامعـۀ پیرامـون او رخ مـی        ناهنجـاري 

تواند استدالل کند که چون فراسامانۀ پیرامون او درگیر فسادي فراگیر است پس امر بـه    نمی
ه انتظار تغییر فراسامانه و سپس انجام ایـن  معروف و نهی از منکر از او ساقط است و او باید ب

دو عبادت باشد. او باید در هر شرایطی امر به معروف و نهی از منکر را انجـام دهـد صـرف    
کند. در ایـن جـا ممکـن اسـت پرسشـی        نظر از این که فراسامانۀ پیرامون او چگونه عمل می

توان به سـخن    ؟ در پاسخ میمطرح شود: آیا اگر مسلمان نباشیم این عبادت از ما ساقط است
اند: اگر براي شما دین نیسـت در دنیایتـان آزاده باشـید.      ساالر شهیدان اشاره کرد که فرموده

به این ترتیب در دو حالت، یا مسلمان (و طبیعتاً آزاده) هستیم و به امر بـه معـروف و نهـی از    
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وار نســبت بــه   یم و آزادهتــوانیم آزاده باشــ  پــردازیم یــا مســلمان نیســتیم ولــی مــی  منکــر مــی
  هاي پیرامون خود واکنش نشان دهیم.  ناهنجاري

ها در رشتۀ علم اطّالعـات و    در حالی رو به پایان است که در آن، پژوهش 1395سال 
رسد بـا گذشـت زمـان، بـه       نظر می  هاي مزمنی بودند که به  شناسی درگیر همان بیماري  دانش

عنـوان یـک فروسـامانه، بخشـی از فراسـامانۀ        ها که به  اريشد. این بیم وخامت آن افزوده می
بار پژوهش در علوم انسانی که خـود، بخشـی از فراسـامانۀ بیمـار پـژوهش در        وضعیت اسف
باشند و بایستی از سوي همـۀ کسـانی کـه دسـتی در پـژوهش دارنـد درمـان          کشور است می

که شاید بهترین نماد آن، توزیـع  بار پژوهش در کشور   شود. بدیهی است که فراسامانۀ اسف
نامه، آن هـم در    ها از سوي دفاتر فروش پایان  نامه  هاي فروش پایان  پرواي آگهی  آشکار و بی

روي یکی از مراکز معتبر دانشگاهی، یعنی دانشگاه تهران باشد بایـد از سـوي نهادهـاي      روبه
تحت درمان قرار گیرد. امـا   علمی و فرهنگی کشور مانند وزارت علوم، تحقیقات و فنّآوري

توان تا انجام این درمان بـزرگ، دسـت روي دسـت گذاشـت و کـاري نکـرد. درسـت          نمی
است که انجام برخی از اصـالحات، بیـرون از حیطـۀ اختیـارات ماسـت امـا بـا انجـام برخـی          

هنجـار پـژوهش در رشـتۀ خـود بکـاهیم. ایـن         توانیم از شـرایط نابـه    اقدامات به شرح زیر می
جاســت کــه بایــد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر در زمینــۀ پــژوهش در علــم اطّالعــات و 

  شناسی، چه مسلمان باشیم چه نباشیم انجام شود:   دانش
ــ بایــد  .1 ــژوهش و پرسشــگري و تفکــر نقّ ــه پ علــم اطّالعــات و  را در جامعــۀ داروحی
ته باشـیم کـه ایـن    گسترش دهیم. باید تحمل نقد سازنده را داشـته و بـاور داشـ    شناسی  دانش

سـازد. ایـن نقـد را از هـر کسـی بپـذیریم حتّـی          کند بلکـه مـی    گونه نقدها ما را تخریب نمی
  دانشجوي ما. به دانشجوي خود فرصت دهیم تا سخن بگوید و با او تعامل داشته باشیم؛

بپرهیـزیم  شناسـی    در حوزة پژوهش در علم اطّالعات و دانشصرف گرایی   از کمی .2
را رعایت کنـیم. علـم اطّالعـات و     ها  نطقی میان کمیت و کیفیت در این پژوهشو تناسبی م
هاي نـوین اطّالعـاتی بـاز هـم جـزو علـوم انسـانی          رغم استفاده از فنّآوري  شناسی، علی  دانش

تواننـد صـرفاً کمـی      هـا نمـی    طلبـد. ایـن روش    هاي پژوهش خاص خود را مـی   است و روش
 رها؛ت  از همه مهم وباشند، 
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نامـه، در    هر گونه پیشـنهاده و پایـان   هنگام  مطالعه و بررسی دقیق، کامل، و به .3
هاي استاد راهنما، استاد مشاور، و داور، و هنگام داوري هر گونه کتاب و مقاله. بـیش    سمت

ها وقت بگذاریم. آیا استادي کـه تنهـا     نامه  نامه نگیریم و براي پایان  از توان و زمان خود پایان
تواند بگویـد    کند می  هاست دفاع می  نامه را که مدعی راهنمایی آن  در یک روز شانزده پایان

هـا تعـاملی     نامـه   ها وقت گذاشته است؟ آیا او در هنگام راهنمایی پایان  نامه  که براي این پایان
علمـی   هم با دانشجویان خود داشته است که از قبل این تعامل، دانشجو و خود اسـتاد ارتقـاء  

اي اسـت کـه هنگـام      یابند؟ آیا رابطۀ این استاد با دانشجویان خود فراتر از عمل مـاهی مـاده  
گذارد کـه از دسـترس ماهیـان نـر       ها را در جایی می  کند تخم  گذاري تنها کاري که می  تخم

شود؟ آیا این استاد درآمد حاصـل از ایـن     دور باشند تا خورده نشوند و سپس، خود دور می
  داند؟؛  وع راهنمایی را مشروع و حالل مین

بـدون تعـارف و   را نامه، پیشنهاده، کتاب، و مقالـه    هر گونه پژوهشی اعم از پایان .4
و با رعایت آداب نقد در هر سمتی اعم از اسـتاد راهنمـا، اسـتاد مشـاور، اسـتاد       با صراحت
ن واهمه نداشته باشـیم.  گیري منطقی داشته و از رنجش همکارا  سخت .نقد کنیم داور و غیره
اي خوب نوشته نشده است براي رعایـت حـال همکارمـان بـه آن نمـرة بـاالیی         نامه  اگر پایان

نامه از راهنمایی استاد راهنما و/یا استاد مشاور است سـعی نکنـیم     ندهیم. اگر اشکال در پایان
یم کـه اگـر بـه    که دانشجو را مقصر قلمداد کنـیم. در جلسـۀ دفـاع همکـاران را تهدیـد نکنـ      

هـا نمـرة کـم خـواهیم داد. بـا همکارانمـان در        دانشجوي ما نمرة کم بدهند به دانشجوي آن
نامۀ دانشجوي خود چانه نزنیم. تعارف را کنار بگذاریم و اعتبـار    جلسۀ دفاع بر سر نمرة پایان

  مندان در نظر داشته باشیم.  رشته و حرفه را بیش از اهالی رشته و حرفه
شناسـی کشـور وجـود دارد      اي که در جامعۀ علم اطّالعات و دانش  زاردهندهواقعیت آ

نامـه، پیشـنهاده،     هـر گونـه پژوهشـی اعـم از پایـان     همان نبود مطالعه و بررسی دقیق و کامـل  
نامه، پیشنهاده، کتاب، و   پایانبود تعارف و نبود صراحت در هنگام نقد و نیز، کتاب، و مقاله 

شناسـی را دچـار چنـین تبـاهی       مانۀ پژوهش در علم اطّالعـات و دانـش  است که فروسا مقاله
رفـت از ایـن تبـاهیِ      هاي رشته و برون  کرده است. براي رهایی از فرمالیسم حاکم بر پژوهش

هاي کنونی را دور بیاندازیم و متعهدانـه آن چـه را کـه وظیفـه       رو به نابودي، ناچاریم کلیشه



 

 د 

هاي ما به ترکستان خواهد بود و هیچگاه   ن صورت، راه پژوهشداریم انجام دهیم. در غیر ای
هاست در پی آنیم نخواهیم رسید. بیاییم مسـلمان وار    هاي بنیادي رشته که سال  به کعبۀ نظریه
شناسی امر بـه معـروف و نهـی از منکـر       هاي علم اطّالعات و دانش  وار در پژوهش  و یا آزاده

  یز یک وظیفه است.داشته باشیم. این یک عبادت و ن
  دکتر مرتضی کوکبی  
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