
 

 

 
 

  راهنماي نگارش مقاالت
تمایل به چاپ مقاله در این فصلنامه، خواهشمند است به  صورتدر 

  :نکات ذیل توجه فرمائید
  :هاي فعالیت فصلنامه عبارتند از حوزه -1

  دهی علم و فناوري هاي نوآوري و سازمان نظام -
  جامعه و فرهنگ  تأثیرات متقابل علم و فناوري با - 
  و اخالقتأثیرات متقابل علم و فناوري با حقوق، قوانین  -
  مدیریت دانش در سطح ملی -
  وتوسعه تحقیقمدیریت  -
  سازي دانش و فناوري انتقال، اشاعه و بومی -
  گذاري علم و فناوري سیاست -
 اقتصاد علم و فناوري و کارآفرینی فناورانه -
  فناوريبینی و ارزیابی علم و  پیش -
 گذاري علم و فناوري کاربرد مطالعات علم در سیاست -

بوده  (Original Article)ارسالی باید مقاله تحقیقی اصیل  مقاالت - 2
و قبالً در مجالت علمی داخلی یا خارجی چاپ نشده یا در حال بررسی 

  .مقاالت مروري یا ترویجی پذیرفته نخواهند شد. نباشد
در هر . شوند انگلیسی پذیرفته می هاي فارسی یا مقاالت به زبان -3

 .صورت، ارسال چکیده به هر دو زبان ضروري است
فایل مقاله را از . ارسال مقاالت صرفاً به روش الکترونیکی است -4

یا به  Jstp.nrisp.ac.irطریق سامانه الکترونیکی فصلنامه به آدرس 
 .ارسال نمائید Jstp88@Gmail.comپست الکترونیکی 

نویسنده یا نویسندگان و موقعیت سازمانی آنها  ذکر دقیق اسامی -5
 .دار مکاتبات ضروري است به همراه آدرس ایمیل نویسنده عهده

فارسی   برخی اوقات، اصطالحات بیگانه که براي آنها معادل -6
هر . شوند وضع شده در مقاالت به همان صورت زبان مبدأ درج می

اصالح و به فارسی هاي عمومی را  تواند واژه چند ویراستار مجله می
مانند یارانه به جاي سوبسید، فناوري و فناورانه به جاي (برگرداند 

لیکن تبدیل اصطالحات ) تکنولوژي و تکنولوژیکی و نظائر آن
الاقل آنهایی که برایشان معادلی انتخاب شده (تخصصی به فارسی 

از . آید تنها از عهده خود مؤلفان و متخصصان هر حوزه برمی) است
که فصلنامه سیاست علم و فناوري مرجع معتبري براي استادان و  آنجا

دانشجویان این عرصه بوده و برگرداندن اصطالحات بیگانه به فارسی 
دست شدن و ترویج این اصطالحات در میان اهل تواند به یک نیز می

شود نویسندگان محترم مقاالت تا حد  علم کمک نماید لذا توصیه می
 .کنندها استفاده  اي فارسی واژهه امکان، از معادل

هنگام اشاره به نویسندگان مراجع غیرفارسی در متن مقاله، باید  -7
 .در اولین ارجاع، نام آنها به فرم انگلیسی در پاورقی درج شود

ها، صرفاً با استفاده  ارجاع به منابع علمی در متن مقاله و جدول -8
به ترتیب ارجاعات و  ...)و ] 3[، ]2[، ]1[] ([از قالب شماره در داخل 

سپس معرفی مراجع مربوطه در انتهاي مقاله بر اساس شماره به شکل 
نام مجله یا . عنوان مقاله یا کتاب). سال. (نام نویسنده یا نویسندگان"

 APAعیناً مطابق فرم ( ". ...شماره صفحات. ناشر کتاب
ا قابل قبول بوده و ارجاع با نام نویسنده و سال ی) اسکوالر گوگل
  .هاي مقاله پذیرفته نیست هاي دیگر در متن یا جدول فرمت

به جهت حفظ خطوط پژوهشی مورد نیاز محققان بعدي،  -9
هاي قبلی فصلنامه  ترین مقاالت شماره حداقل دو مورد ارجاع به مرتبط

  .سیاست علم و فناوري ضروري است
هاي  فصلنامه در نمایهبه مقاالت با هدف شمارش استنادات  - 10
المللی، مراجع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی معرفی و در انتها  بین

نام نویسندگان،  نگارش. مشخص شوند {In Persian}با عبارت 
 فرماز باید براي مقاالت فارسی ... و  ، عنوان مجلهعنوان مقاله

و  SID.irسایت سایت نشریه منتشرکننده آن، مورد قبول انگلیسی 
این و براي کتب و دیگر مراجع نیز اسکوالر استخراج  یا گوگل

به شکلی باشد که امکان دسترسی به مراجع مذکور در باید موارد 
 .جستجوهاي اینترنتی میسر باشد

  .باشد وردم 40تواند  مقاله حداکثر می مراجع - 11
باید ) شامل مقدمه(هاي مقاله  ها و زیربخش تمامی بخش - 12

شماره "ها به شکل  گذاري زیربخش نحوه شماره. گذاري شوند شماره
- 3از راست به چپ مانند  "...)اول، دوم و (ها  شماره زیربخش- بخش

 .مقاله خواهد بود 3براي بخش  3-3و  2- 3، 1
، Literatureبه عنوان معادل اصطالح » ادبیات«استفاده از واژه  - 13

هاي دانشگاهی و علمی بسیار متداول شده اما  گرچه در پژوهش
  .استفاده شود» پیشینه پژوهش«نادرست بوده و باید به جاي آن از 

ذیل چکیده » ها کلیدواژه«براي ارائه کلمات کلیدي از عبارت  - 14
انتخاب کلیدواژه مناسب موجب توجه به مقاله . مقاله استفاده شود

 .شود لذا از کلماتی استفاده شود که مورد جستجوي محققان باشند می
 .عدد باشد 8000تواند  له حداکثر میتعداد کلمات هر مقا - 15
توانند در  گذاري علم و فناوري می نکات کلیدي و مهم سیاست - 16

 .کلمه به فصلنامه ارسال شوند 400و حداکثر » نامه به سردبیر«قالب 
بستر "هاي فارسی و انگلیسی مقاله الزاماً باید دربردارنده  چکیده - 17

گیري  نتیجهو  (Content)، روش و محتوا (Context)مطالعه 
(Conclusion)"  کلمه بوده و متن چکیده انگلیسی  250و حداکثر

 .منطبق با چکیده فارسی باشد
ها  افزارهاي آماري در بخش یافته هاي گسترده نرم ارائه خروجی - 18

و متن مقاله، پذیرفته نبوده و در این خصوص صرفاً به ارائه نتایج 
و حداکثر  - ي آزموندار معنی -  P-valueمشخصاً (ها  نهایی آزمون

  .بسنده شود) یک یا دو شاخص مؤثر در فهم نتایج
واژه (قول عینی  المللی، نقل دقت شود که طبق ضوابط علمی بین - 19

یک متن از منبع اصلی حتی با ذکر نام آن منبع، تقلب علمی ) به واژه
  .ها باید به مضمون باشد قول شود و نقل محسوب می

دار  با نویسنده عهدهمقاله  هر نوع تخلف علمی درمسئولیت  - 20
طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و موضوع، مکاتبات بوده و 

 .خواهد شد پیگیريفناوري 
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  سیاست علم و فناوري
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