
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 افغانستان موسسه تحصیالت عالی

 پژوهشی -معاونت علمی
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 المللینامۀ دیپلوماسی و مطالعات بینبرای فصلنگارش مقاله  رهنمود

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

افغانستان تهیه شده  موسسه تحصیالت عالیالمللی ی دیپلوماسی و مطالعات بیننامهاین رهنمود برای نگارش مقاالت علمی و پژوهشی در فصل

 شود تا بر بیناد این رهنمود مقاالت خود را بنگارند.است. از پژوهشگران و نویسندگان گرامی تقاضا می

 ساختار مقاله:

 ، مکان و زمان باشد؛عنوان دارای قید موضوع .1

 نام نویسنده/ نویسندگان و موقف علمی آن درج شده باشد؛ .2

 نوشته شود؛ 300 -150ها، اهمیت/ کاربرد( و در له، هدف، پرسش، فرضیه، روش، یافتهئمقاله دارای چکیده )مس .3

 باشد؛ 7 -5مقاله بین  واژگان کلیدی .4

 دهی( باشد؛فرضیه، هدف، روش، سازمانله، پرسش، پیشینه، ئدارای این موارد )تعریف مس مقدمه .5

 دیگر باشد؛ها باهمها و ارتباط آنی اصلی مقاله که شامل بررسی شاخصبدنه .6

 باشد؛ های پژوهش(له )یافتهئگیری که شامل چگونگی حل مسنتیجه .7

 پژوهشی معتبر باشد؛ -با استفاده از آثار علمی   APAصورت نویسی بهروش منبع .8

 واژه باشد؛ 10000 – 7000صورت میانگین کل متن به .9

 ها و اصطالحات تخصصی در پاورقی به زبان انگلیسی باشد؛ معادل نام .10

ی خود را به زبان انگلیسی نیز پیوست مقاله به مرکز تحقیقات های مقالهتوجه! نویسنده عنوان، نام نویسنده/ نویسندگان، چکیده و کلیدواژه

 ارسال نماید.  

 توای مقاله:مح

 الملی باشد؛های مطالعات بینی ارسالی در یکی از حوزهمقاله .1

 مقاله به صورت کل یک نگاه تازه به مسله یا حل آن داشته باشد؛ .2

 ؛نشان دهدی خود در مقالههای خود را روش پژوهش، اعتبار اطالعات و دادها بنویسنده/ نویسندگان  .3

 موضوع مقاله کارایی داشته باشد. .4

 :هاتمکلفی

 مسوولیت محتوای مقاله به دوش نویسنده/ نویسندگان است؛ .1

 مرکز تحقیقات علمی در ویرایش ساختاری مقاله دست باز دارد؛ .2

 ین چاپ نشده و یا برای چاپ ارسال نشده باشد؛ا افغانستان پیش از موسسه تحصیالت عالیشده به مرکز تحقیقات  ی فرستادهمقاله .3

 دارد؛پذیرش مقاالت فرستاده شده را نامه حق پذیرش/ عدم فصل .4

 حق چاپ مجدد مقاله برای مرکز تحقیقات علمی  و نویسنده محفوظ است؛  .5

 .( بفرستدJournal.dis@uofa.edu.afآدرس )خود را به ایملی ی گرامی سافت نوشتهنویسنده
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