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   مقدمه: 

بستگی به میزان تولید    و... در هر کشور  ، سیاستفرهنگ  صنعت،   ، دانش  ۀتوسع 

دارد آن  دانش  بدون  وضعیت  آسیب  که  با  آن  مقایسه  و  موجود  وضعیت  شناسی 

مطلوب، با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود. در واقع پژوهش و توسعۀ دانش،  

ها، مراکز تحقیق  ماشین حرکت رسیدن به این اهداف مهم است. بنابراین، دانشگاه 

  آمریت و سایرنهادهای اکادمیک، نقش اساسی و محوری را در این خصوص دارند. 

های اساسی این دانشگاه،  تحقیقات علمی دانشگاه دعوت، به عنوان یکی از بخش 

انجام   مسؤوالنه  دانشگاه،  علمی  کادر  با  همگام  خصوص  این  در  را  خود  وظیفۀ 

هد. بناًء به منظور تولید و سهم گرفنت در عرصه توسعۀ دانش، در نظر دارد تا  می 

معیاری  پذیرفته مطابق  فعالهای  اکادمیک،  توسعه  شدۀ  را  خویش  تحقیقاتی  یت 

  متام استادان و محققین گرامی که سهم فعال خود را در خصوص   امیدوارمبخشد.  

به خاطر جلوگیری از تأخیر در داوری  از سوی دیگر    باشند.داشته    تولید فکر جدید

و بررسی موضوعات، نرش به موقع مقاالت و جلوگیری از چند دست بودن مقاالت  

 های خویش، از طرزلعمل زیر پیروی منایند.  ، حین نوشنت مقاله از نگاه روش تحقیق 

 

 مقاله پذیرششرایط 

 .مقاله اصیل و پژوهشی بوده و پیش از این به چاپ نرسیده باشد ❖

 های جامعه باشد.  گویی یکی از نیازمندیمقاله پاسخ  ❖

 .ولیت محتوای علمی مقاله بر عهده مؤلف )مؤلفان( استؤ مس ❖

 .دده باش متام اصول و قواعد نگارشی رعایت شدر منت مقاله  ❖
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سال  ، نام خانوادگی و  نام  )یداخل متن دهی()روش مبع  موارد استنادی  ❖

 .باشد ( اثر

   .ارسال گردد به بخش مربوطه     PDF و هم Word مقاله حتأم در دو فرمت ❖

 صحفه باشد.   15حجم مقاله حد اقل  ❖

و پاورقی فارسییی    Times New Roman پاورقی انگلیسییی به نوخ خ  * ❖

 .باشد 9به اندازه    Bahij Nazanin خ 

 ساختار مقاله علمی 

که با در نظرداشت معیارهای پذیرفته شده    زیر ترشیح شده  ساختار    مطابق مقاله  

املللی شده  تدوین  ترتیب     بین  است،  به مجله علمی دعوت  شده  و جهت نرش 

 فرستاده شود:

 مقاله علمی عنوان

 و گزینش عنوان توجه داشته باشد:  حین انتخاب را  مؤلف محرتم  باید نکات زیر

   ؛باشد تازهعنوان جدید و انعکاس دهنده محتوای  ❖

 ؛ باشد مخترص و متناسب با محتواعنوان  ❖

 د؛ عنوان باید حاوی متغیرهای اصلی پژوهش باش ❖

مقاله، متناسب با هدف اصلی و بیانگر نتیجه  عنوان توصیف کننده محتوا   ❖

 ؛ اصلی پژوهش باشد

های غیر رضوری نظیر بررسی، مقایسه و حتی در صورت امکان  از ذکر واژه  ❖

 ؛ داری شود  آزمون خود بینی مدل ورابطه، اثر، تاثیر، پیش 
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، مگر آن که زمان یا مکان  شوداز آوردن نام مکان و زمان مطالعه خودداری   ❖

 ؛ مطالعه جز مساله پژوهشی پژهشگر باشد

پژوهش  ❖ و نوخ  در  رفتاری  به گونه واضح مشکل  باید  آزمایشی عنوان  های 

 ؛ مداخله را به تصویر بکشد

پژوهش  ❖ تدر  بر حسب  آزمایشی  غیر  پیدا  أهای  بر روی منونه خاص،  کید 

از روی متغیرهای    «مالک»بینی متغیرهای  ن رابطه بین متغیرها، پیشکرد 

سنجی ابزار نحوه نوشنت عنوان  های روانبین یا مشخص کردن ویژگیپیش 

 ؛ مقاله متفاوت است 

 .تا حد ممکن به صورت یک جمله خربی یا استفهامی مطرح نشود عنوان  ❖

 ؛ واژه باشد   10ی عنوان  تا هاحداکرث تعداد واژه  ❖

 . عنوان حاوی کلامت ارزشی نباشد ❖

 مؤلفان / نام و نشانی مؤلف

و نیز    ابتدا نام کامل و سیی ن نام خانوادگی به ترتیب زیر عنوان ذکر شییود ❖

 . های جداگانه برای هر مؤلف مشخص شود مؤلف با شامره  یسازمان  موقف

 . در زیر صفحه نخست مقاله ذکرگرددمؤلف آدرس ایمیل   ❖

 مانند:

     B Mitra 21 مقاله   عنوان

 ... مؤلف اول*، مؤلف دوم* 

 دعوت پوهنتون حقوق و علوم سیاسی،    پوهنحی*عضو هیئت علمی 

 دعوت استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه  *

journal@dawat.ed.af 
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 چکیده

 بعد از نام نویسنده درج شود.   کلمه 200تا   150چکیده در قالب  ❖

مقدمه   ❖ و  نتیجه  خالصه،  از  متفاوت  چکیده  که  است  یادآوری  قابل 

 باشد.  می 

نویسنده حین نوشنت چکیده باید از نقل قول و کاپی برداری از منت اصلی   ❖

مقاله، توضحات اضافی، کاربرد عبارات گنگ و جمالت سوالی و تعجبی  

 پرهیز مناید. 

مقدمه،  چکیده    ❖ بصورت خالصه    شامل  تحقیقق  نتایج  و  روشها  اهداف، 

 باشد.  می 

   .های ماضی در آن به کار رفته باشدداشته و فعل نیز شکل گزارشی    چکیده ❖

سایز منت در چکیده یک تا دو درجه نسبت به سایز منت اصلی خورد باشد   ❖

 و نیز از دو طرف نیم سانت درون رفتگی داشته باشد.  

 و اصطالحات محوری( )کلماتواژگان کلیدی

حاتی است اکرثاً در عنوان درج است و به  های کلیدی شامل اصطال واژه  ❖

 شوند.می های محوری موضوخ مورد نظر شناخته عنوان واژه 

واژه باشد و نوشنت آن بعد از چکیده الزمی    7تا   5های کلیدی  تعداد واژه   ❖

 باشد.می 

 مقاله  مقدمه

ها، اهمیت و رضورت تحقیق  ها، فرضیه این بخش شامل بیان مسأله، پرسش  ❖

 باشد.  موضوخ مورد بحث و... می 

موضوخ ❖ ترشیح  و  مسئله  بیان  ضمن  پژوهشی  مقاله  یک  آن  ،  مقدمه  به 

برای انجام آن چه بوده است.    دهد که ارزش مطالعه حارضمسئله پاسخ می 
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ی، خواننده با مسئله تحقیق  در حقیقت با مطالعه مقدمه یک مقاله پژوهش

 کند.  و رضورت انجام پژوهش را درک می  آشنا شده

 روش تحقیق

در  شود.  در این قسمت از مقاله چگونگی و روش انجام پژوهش توضیح داده می 

باشد، میدانی  شام  تحقیق  بررسی،منونه تعریف    صورت  مورد  چگونگی    های 

ها پژوهش و نحوه تجزیه و تحلیل داده گیری، جامعه هدف، مراحل اجرائی  منونه 

. در این قسمت در مورد تغییر بیشرت بحث شده و روش اندازه گیری  رضوری است 

 شود. ها بیان می و میزان دقت و چگونگی کنرتل آن

 پیشینه تحقیق 

تحقیقات انجام شده در مورد موضوخ مورد تحقیق مراجعه  ه  در پیشنه تحقیق ب 

باشد. محقق  می شود. البته این مراجعه با تحقیقات انجام شده با دید انتقاد  می 

نیز   و  را مشخص مناید  موجود  که خالی  در  جکوشش مناید  را  نوآوری خود  نبه 

 تحقیق جدید توضیح مناید.  

 مبانی نظری تحقیق

نظریدر   مفاهیم   مقاله  مبانی  ترشیح  موضوخ    به  به  مربوطه  نظریات  توضیح  و 

بر ادبیات تحقیق مسل  بوده و مبانی نظری    . نویسنده مقاله بایدشودپرداخته می 

مبانی مناید.  بیان  کاربردی  ولی  مخترص  طور  به  را  خود  تحقیق  نظری    موضوخ 

 تحقیق باید با استناد و ارجاخ علمی آورده شود.  

 های تحقیقیافته

ذکر  ها و اطالعات به دست آمده  یافته ن قسمت نتایج بدست آمده از پژوهش  در ای

منایی بدون بزرگ   شود. نتایجی کلیدی مطالعه باید با کلامت روان و دقیق ومی 

روش  از  شود.  می ذکر  استفاده  نتایج  ارائه  برای  مختلفی  از  های  استفاده  شود. 
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 ؛ منایدتر می طور ساده ه مطلب ب  ای به ارائه منودارها کمک ارزنده  اعداد، جداول و

کامل ترشیح شده و مورد تجزیه    های جداول و منودارها به طور اما الزم است داده 

  های آماری برای بررسی و تحلیل قرار گیرند. در مواردی که از روش ها و آزمون 

 .ها استفاده شده باشد، باید نوخ آن نیز ذکر شودنتایج و تحلیل داده 

 گیرینتیجهبحث و  

توان به مقایسه  پردازیم. همچنین می در این قسمت به تفسیر نتایج ارائه شده می 

پرداخت و با توجه به  ات  حارض با نتایج سایر مطالع  نتایج به دست آمده از مطالعه

الزم  پیشنهادهای    توانگیری منود. در صورت لزوم مینتیجه آن  مجموعه شواهد  

 .تر در آینده ارائه دادکامل برای انجام مطالعات بهرت و  

 

 دهی روش منبع 

دست بودن منابع، آمریت مجله  به خاطر جلوگیری از ضايع شدن وقت و نیز یک 

 را برگزیده است.   (APA)علمی دعوت، روش دورن متنی 

(  صفحهو  سال چاپ اثر  ،  تخلص   ونام  در آخر هر نقل قول در درون منت )   مثال: 

 شود.  آورده می 

اگر یک اثر چند جلد باشد، شامره جلد و یا اگر از یک نویسنده در یک سال دو اثر  

 شود.  گذاری می« نشانه ب« و »الفنرش شده باشد با »

که   طوری  زیر؛  شکل  به  منابع  فهرست  در  نظر  مورد  منبع  معلومات  متام  بقیه 

 جداگانه ترتیب گردد.  و... ها سایت ،فهرست مقاالت، کتب 

 هارسچشمه /فهرست منابع

نام خانوادگی و نام نویسنده یا مؤلفان )سال انتشار(،               مقاله در مجالت چاپی  

 .ه، دوره، شامر به خ  اتالیک»«  داخل قوس ناخنک  عنوان مقاله، نام نرشیه 
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زیر چا(، عنوان   (نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان   چاپ                   مقاله زیر  

 .مقاله، نام نرشیه با خ  ایتالیک شود 

عنوان   ،نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان )سال انتشار(                    کتاب )تالیف(  

 مکان نرش: نارش.    ،کتاب

)سال انتشار(،    ، مؤلفاننام خانوادگی و نام مؤلف یا                     کتاب )ترجمه(  

(،  ه انتشاراثر ترجمه شد  تاریخ)خانوادگی مرتجم/ مرتجامن    نام ونام  ،عنوان کتاب

 . مکان نرش: نارش 

 .فق  نام دانشنامه یا فرهنگ ایتالیک شود                   ها  فرهنگ 

،  عنوان رساله یا پایان نامه  ،( )سال  ،نام خانوادگی و نام مؤلف                        ها  رساله 

 رساله دکرتی )پایان نامه کارشناسی ارشد( منترش 

فق  عنوان رساله  ،   نام دانشگاه  ،نام دانشکده   ،نشده   چاپ                      ها  پایان نامه 

 .یا پایان نامه ایتالیک شود

عنوان    ،انتشار(نام خانوادگی و نام مؤلف یا نویسندگان )سال                 های پروژه 

 شود.   فق  عنوان پروژه ایتالیک  ،پروژه. مکان نرش: نارش

عنوان    ،نام خانوادگی و نام مؤلف یا مؤلفان )سال انتشار(                    صفحه وب  

                  .عنوان کار ایتالیک شود فق   ، URLs بازیابی شده در ماه، روز، سال از منبع  ،کار

و یا سایر قوانین دیگر باشد،    قانون اساسی   اگر منبع مورد نظر،                    قوانین 

 مطابق مثال ذیل کار شود: 

افغانستان    مثال: اسالمی  اساسی جمهوری  سال  قانون  عدلیه،    ، ش(1۳۸2)وزارت 

 (. 4( )2)  ۳5جریده رسمی، ماده  ،۸1۸

در جلسه شورای علمی پوهنتون مورد تائید و   1400/ 4/3این طرزلعمل به تاریخ تاریخ

 ثبت کتاب پروتوکولها گردید.    8به شماره 


