
ی ی    ا نا ا وای دا ید  و ند  ا ط      وا
 

 هاهاي نويسندگان مدخلويژگي )۱

 :شوند هاي زير، توسط شوراي علمي دانشنامه انتخاب مي نويسندگان به تناسب تقاضاي تخصصي مدخل با توجه به اولويت

i. با سابقه پژوهشي و )  در رشته برنامه درسيبا مدرک دکتراي تخصصي(استادان رشته برنامه درسي : اولويت نخست

 نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

ii. با مدرک دکتراي تخصصي(هاي تعليم و تربيت و داراي هم پوشاني با برنامه درسي  اعضاء هيئت علمي رشته: دوم اولويت (

 با سابقه پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل

iii. با سابقه مفيد پژوهشي و نگارشي در زمينه تخصصي مدخل) مدرک دکتريبدون (محققان برنامه درسي : اولويت سوم 

iv. هاي تخصصي ديگر، با سابقه پژوهشي و نگارشي در در رشته) با مدرک دکتري(محققان برنامه درسي : اولويت چهارم

 زمينه تخصصي مدخل

 

 ويژگي قالب و حجم محتواي مقاالت )۲

i. فونت متن مقاله، نازنين يا لوتوس باشد. 

ii. باشد۱۲ و انگليسي، ۱۴ حروف فارسي، اندازه . 

iii.  ،باشد۱فاصله خطوط . 

iv.  ،۱۲۰۰-۱۵۰۰تعداد کلمه براي مدخل کوتاه  

v.  ،۲۰۰۰-۲۵۰۰تعداد کلمه براي مدخل بلند   

 

 چگونگي انتخاب نويسندگان و سفارش مقاله )۳

i. مه شناسايي و به شوراي گيري از سازوكارهايي مانند فراخوان توسط دبيرخانه دانشنا  نامزدهاي نگارش مدخل با بهره

 .  شوند علمي معرفي مي

ii.  و  سه هفته براي چكيده، يك هفته براي داوري چكيده(.باشد  ميابالغ نگارش ماه از تاريخ ۳مهلت نگارش مقاله حداکثر

 )دو ماه براي اصل مقاله

iii.  شودبلند داده مي مقاله ترجمه اعم از کوتاه يا ۵ تأليفي و  مقاله۱۰به هر نويسنده حداکثر سفارش نگارش . 

iv. شودمقاله هر مدخل، توسط يک نويسنده نوشته مي. 

v.  مقاله تعيين شده است۳سقف سفارش نگارش مقاله به صورت همزمان به يك نويسنده . 

 

 چگونگي انتخاب داورها و داوري مقاله )۴

i. دنشوداورها توسط شوراي علمي تعيين مي. 

ii. کند مقاله را داوري۵۰کثر تا اتواند حدهر داور مي . 

 

 

 



 شرايط داوري )۵

 داوري چكيده مقاله)الف

i.  مقاله توسط سرگروه محور مربوطه انجام مي پذيردچكيده داوري  . 

ii. به نويسنده منعکس خواهد شد، هفته از زمان تحويل۱ مقاالت حداکثر ظرف  چكيدهنتيجه داوري . 

   

 :داوري اصل مقاله) ب

iii.  در صورت . )داور اول، سرگروه مربوطه است( داور متخصص با انتخاب شوراي علمي انجام مي پذيرد۲داوري مقاله توسط

 له براي داور سوم ارسال خواهد شدنياز، مقا

iv. هاي ارزشيابي خواهد بود که به تأييد شوراي علمي رسيده استداوري بر اساس مالک. 

v.  از زمان تحويل مقاله به نويسنده منعکس خواهد شد ماه۱نتيجه داوري مقاالت حداکثر ظرف . 

vi.  روز خواهد بود۱۵مهلت اصالح مقاله توسط نويسنده حداکثر . 

vii.  نوبت درخواست اصالح مقاله، مقاله به تأييد نرسد، شوراي علمي درباره ادامه يا توقف کار، تصميم ۲در صورتي که پس از 

 .مقتضي را اتخاذ خواهد کرد

 

 الزحمهشرايط پرداخت حق )۶

 :الزحمه نگارش مقاله متناسب با رتبه و رشته علمي و با توجه به کيفيت و نوع مقاله به شرح زير استحق •

i. مدخل کوتاه( هزار تومان ۱۵۰ - )مدخل بلند( هزار تومان ۲۰۰:  استاد ( 

ii. مدخل کوتاه( هزار تومان ۱۲۵ -)مدخل بلند( هزار تومان ۱۷۵:  دانشيار( 

iii. مدخل کوتاه( هزار تومان ۱۰۰ -)مدخل بلند(مان  هزار تو۱۵۰:  استاديار( 

iv. مدخل کوتاه( هزار تومان ۷۵ - )مدخل بلند( هزار تومان ۱۲۵:  محققان برنامه درسي( 

 .الزحمه نگارش استکمتر از حق% ۲۰الزحمه ترجمه حق •

 . هزار تومان است۳۰ تا ۲۰الزحمه داوري برمبناي رتبه علمي داور بين  حق •

 .گيرد کار به نويسنده تعلق مي انجام پاداشِ حسن% ۲۰نياز به اصالحات توسط داوران، تا  ه بدوندر صورت پذيرش مقال •

 :جريمه ديرکرد در انجام تعهدات توسط نويسندگان به يکي از تصميمات زير منجر خواهد شد •

  :از مبلغ حق الزحمه  کسر-

i. ۱۰: يک هفته تا سه هفته% 

ii. ۲۰: سه تا شش هفته% 

iii. ۴۰: شش تا هشت هفته% 

 .شود به صورت يک طرفه لغو ميابالغ ماه و بيشتر، ۲در صورت تاخير  •

 

 نحوه برقراري ارتباط )۷

i. شودارتباط با نويسندگان فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي. 

ii. شودارتباط با داورها فقط از طريق سايت دانشنامه انجام مي.  

 


