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شيوه نامه نگارش مقاالت علمى- تخصصي براي فصلنامه 
«دانش پيشگيرى و مديريت بحران»

فصلنامه «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» نشريه علمي – تخصصي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران است، و مقاالتي را كه در زمينه مديريت 
بحران و بر اساس چهار محور كلي پيشگيري و كاهش خطرپذيري، آمادگي، مقابله، و بازسازي و بازتواني به رشته تحرير درآمده باشد، منتشر مي كند. هدف از 
انتشار فصلنامه، توليد، ترويج و ارتقاي سطح دانش نظرى و تجربى در حوزه مديريت بحران، بسط همكارى و تعامل علمى بين كنشگران حوزه مديريت بحران 
به منظور تبادل آموخته ها و تجربيات، تقويت فضاى گفتگو و نقد انديشه در سطح ملي و بين المللي، كمك به ارتقاي فرهنگ عمومي جامعه از طريق طرح 
موضوعات كاربردي و نظري مديريت بحران با تأكيد بر شهر تهران، و از همه مهم تر ايجاد بستر مناسب براي توصيف، تبيين و ارايه راه حل براي رفع مشكالت 

و مسائل مبتالبه شهر تهران در حوزه مديريت بحران و ارايه راهكارهاي مناسب و كاربردي است. 
مقاالت ارايه شده براي انتشار در فصلنامة «دانش پيشگيرى و مديريت بحران» بايد داراي ويژگى هاي زير باشند: 

1. مقالة ارسالى به فصلنامه، نبايد قبًال در نشرية ديگرى به چاپ رسيده و يا در نوبت چاپ باشد. همچنين مقاله ارسالي نبايد در همايش هاي داخلي و خارجي 
ارايه شده باشد يا در كتاب مجموعه مقاالت مربوط به همايش ها منتشر شده باشد.

2. مقالة ارسالي در قالب نرم افزارWord و قلم آن با نازنين 12 حروفچيني شده باشد.
3. مسئوليت حقوقي مقاله از جنبه صحت مطالب ارايه شده به عهدة نويسندة مسئول است و نشريه، مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

4. سياست فصلنامه، درج مقاالت با رويكرد علمى - پژوهشى يا علمي – ترويجي است. لذا مقاالتي در چرخه داوري قرار مي گيرند كه ساختار مقاالت 
علمي را داشته باشند.

5. پذيرش اولية مقاله، براساس رعايت راهنماي تدوين مقاله است و پذيرش نهايي و درج آن در فصلنامه، منوط به تأييد هيات تحريريه و داوران است. نتيجه 
داوري به صورت كتبي و از طريق پست الكترونيك به اطالع نويسنده مقاله خواهد رسيد. لذا الزم است نويسنده مقاله آدرس پست الكترونيك خود 

را همراه با مقاله در اختيار دفتر فصلنامه قرار دهد. 
6. مقاالت مي توانند مبتني بر پروژه ها، پژوهش هاي انجام شده يا مطالعات علمي ترويجي و تخصصي در زمينه مديريت بحران باشند.

7. فصلنامة «دانش مديريت بحران» در ويرايش مقاالت آزاد است.
8. مقاالت ارسالي بايد كليه بخش هاي يك مقاله علمي ـ پژوهشى را دارا باشد. بخش هاى اساسى يك مقاله علمى ـ پژوهشى به ترتيب عبارتند از: عنوان، 
اسامى نويسنده (نويسندگان)، چكيده، مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، نتايج، بحث و نتيجه گيرى و منابع. در ذيل به توضيح مختصر هريك از 

آنها پرداخته شده است. 
 عنوان:

عنوان مقاله بايد متناسب با موضوع، اهداف و نتايج پژوهش باشد و بتواند موضوع پژوهش را به طور خالصه براى خواننده ارايه كند، داراي كلمات يا عبارات 
اضافه نباشد و حتى المقدور از يك سطر بيشتر نباشد و تا حد امكان جامع و مانع باشد. در عنوان مقاله از كلمات انگليسي استفاده نشود. 

اسامى نويسنده (نويسندگان) زير عنوان مقاله درج شود. عنوان دانشگاهى و رتبه علمى نويسنده به صورت زيرنويس نوشته شود. 
چكيده:

عصاره مقاله است كه با خواندن آن اطالعات اساسى در خصوص پژوهش، پروژه يا مطالعات انجام شده به خواننده منتقل مى شود. معموًال بين 150 تا 400 
كلمه است (از نيم تا يك صفحه). در چكيده ابتدا موضوع يا هدف پژوهش يا پروژه در دوسطر توضيح داده مى شود. آنگاه روش كه شامل جامعه آماري، 
نمونه، روش اجرا، زمان و مكان اجرا و ابزار جمع آورى داده هاست مجموعًا در حداكثر سه تا چهار سطر توضيح داده مى شود و سپس شرح تحليل يا نتايج 

كلى پژوهش در دو تا سه سطر انجام مى گيرد. در پايان چكيده كليدواژه ها (حداكثر در 6 كلمه) ذكر مي شود.
مقدمه:

نكات اصلى و كليدى كه بايد در مقدمه يك مقاله علمي مورد توجه قرار بگيرد عبارتند از موضوع يا مساله پژوهش، پيشينه پژوهش و هدف از انجام پژوهش 
كه بايد به صورت ساده و روشن ارايه شوند. نويسنده بايد در مقدمه به موارد ذيل به صورت شفاف بپردازد:

1. هدف از انجام پژوهش يا پروژه؛
2. تعريف دقيق اصطالحات و مفاهيم بكار رفته در پژوهش يا پروژه؛

3. پيشينه پژوهش يا پروژه (شامل مبانى نظرى و تحقيقات انجام شده قبلى در زمينه پژوهش يا پروژه) كه الزم است نقاط قوت يا احيانًا ضعف آنها تحليل 
شود و چگونگى ارتباط آنها با تحقيق يا مقاله حاضر مشخص گردد؛

4. سواالت يا فرضياتى كه تحقيق در پى پاسخ گويى به آنها است.
روش :

اين قسمت از يك مقاله علمى شامل توضيح در مورد نوع تحقيق (هم از جهت هدف در نظر گرفته شده براى پژوهش و هم از نظر روش انجام پژوهش 
يا پروژه)، جامعه و نمونه و روش نمونه گيرى، ابزار تحقيق و روشن نمودن ميزان روايى و پايايى ابزار و توضيح در خصوص چگونگى مراحل انجام پژوهش 

يا پروژه است. 
يافته ها:

در اين بخش نويسنده بايد موارد ذيل را به صورت دقيق و خالصه تبيين كند:
1. يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه؛

2. بيان يافته ها به شيوه اى دقيق و روشن؛
3. تحليل اين نكته كه آيا نتايج بدست آمده پاسخگوى سواالت يا فرضيات تحقيق (در صورت وجود فرضيات) هست يا خير؛

4. مشخص نمودن يافته هاى مهم حاصل از اين پژوهش يا پروژه.
بحث و نتيجه گيرى:

در تدوين اين بخش از مقاله بايد به طور كلي به مباحث زير به صورت خالصه پرداخته شود. 
1. ذكر اهداف انجام پژوهش يا پروژه؛
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2. تبيين ميزان ارتباط يافته هاى حاصل از پژوهش يا پروژه با اهداف در نظر گرفته شده از انجام آن؛
3. تعميم پذيرى يافته ها؛

4. مقايسه يافته هاي پژوهش يا پروژه با پژوهش هاى قبلى و ذكر داليل احتمالى براى توافق يا عدم توافق بين نتايج؛
5. محدوديت هاى پژوهش يا پروژه؛

6 . پيشنهاد براى پژوهش ها يا پروژه هاى آينده در اين خصوص؛
7. نتيجه نهايى به دست آمده از انجام پژوهش يا پروژه.

نحوه استناد و تنظيم منابع
شيوة استناد دادن و منبع نويسى بايد به روش APA (ويرايش ششم)1 باشد. براى اطالع بيشتر، از نشريه درخواست خالصه شيوه نامه 

APA شود. يا به منابع زير (به طور خالصه،2 كمى مبسوط3 انگليسى و براى توضيحات تكميلى به فارسى4) براى مراجعه شود.

 نقل قول و استناد داخل متن:
 نقل لفظ يا نقل مستقيم:

در صورتى كه نقل قول بيش از 40 كلمه باشد:

دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387): 
مديريت به عنوان يكى از فعاليت هاى اجتماعى بشر سابقه اى بس ديرينه دارد، اما آنچه به عنوان تاريخچه 
و سير تحوالت نظريه هاى سازمان و مديريت بيان مى داريم، مربوط به زمانى است كه نظريه هاى مديريت و 
سازمان پا به عرصة وجود نهادند و مديريت به صورت رشته اى علمى در ميان ساير رشته هاى علوم مطرح 
شد. بنابراين ذكر اين مطلب كه مديريت در سال هاى پايانى قرن نوزدهم ميالدى شكل گرفت، به معناى 

عدم وجود ان در اعصار پيشين نيست؛ ...(ص 15).

در اين شكل به متن نقل قول شده تورفتگى داده مى شود و ترجيحا اندازه قلم آن ريزتر از قلم متن باشد به  طورى كه در متن مقاله متمايز باشد. در اين 
نوع نقل قول گيومه ها برداشته مى شود.

اگر متن كمتر از 40 كلمه باشد، متن نقل قول شده داخل گيومه قرار مى گيرد:

الوانى (1387) پيرامون اهميت ارتباطات بيان مى دارد: «وجود ارتباطات مؤثر و صحيح در سازمان، همواره 
يكى از اجزاى مهم در توفيق مديريت به شمار آمده است. به تجربه ثابت شده است كه اگر ارتباطاتى صحيح 

در سازمان برقرار نباشد، گردش امور مختل و كارها آشفته مى شود.» (ص 173) 
:(prece/paraphrase)(برداشت) نقل فكر يا نقل غيرمستقيم 

در متن اولى:
دكتر الوانى يكى از اساتيد به نام مديريت بيان مى دارد (الوانى، 1387) كه مديريت يكى از قديمى ترين فعاليت هاى 
اجتماعى بشر است. اما تاريخ تحول نظريه هاى سازمان و مديريت بر مى گردد به زمانى كه اين نظريه ها مطرح شدند 
و مديريت به عنوان رشته اى از رشته هاى علمى درآمد. لذا اگر مى گوييم كه علم مديريت در اواخر قرن نوزدهم 

شكل مى گيرد به اين معنا نيست كه مديريت قبل از اين تاريخ وجود نداشته است (ص 15).
 استناد داخل متن به شيوه APA: ارجاعات در متن مقاله بايد به شيوه داخل پرانتز (مولف-تاريخى) باشد. در جدول 1 به اختصار 

حالت هاى مختلف استناد داخل متن آمده است.

1  American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.). Washington, D.C.: merican 
Psychological Association

2 Dalhousie University Libraries. (August 2009). APA style (6th) quick guide. Halifax, Canada: Dalhousie University Libraries. Retrieved from 
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf or

3  http://www.wwnorton.com/college/english/write/writesite/APA_Guidelines.pdf
4. حرى، عباس؛ شاهبداقى، اعظم (1388). شيوه هاى استناد در نگارش هاى علمى: رهنمودهاى بين الملى (ويرايش دوم). تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات. [شيوه نامه 

انجمن روان شناسى آمريكا (APA)، ص 207-141]
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جدول1. سبك هاى استنادهاى ساده*
نوع 
استناد

اولين استناد 
در متن

استناد بعدى 
در متن

اولين استناد در متن به شكل داخل 
پرانتز

استناد بعدى در متن
به شكل داخل پرانتز

يك اثر با 
يك نويسنده

Walker (2007)Walker (2007)(Walker, 2007)(Walker, 2007)

(الوانى، 1385)(الوانى، 1385)الوانى (1385)الوانى (1385)

يك اثر با 
دو نويسنده

Walker and Allen (2004)Walker and Allen (2004)(Walker & Allen, 2004)(Walker & Allen, 2004)

(اعرابى و چاوشى، 1388)(اعرابى و چاوشى، 1388)اعرابى و چاوشى (1388)اعرابى و چاوشى (1388)

يك اثر با 
سه نويسنده

 Bradley, Ramirez and Soo
(1999)

Bradley et al. (1999)
 (Bradley, Ramirez, & Soo,

1999)
(Bradley et al., 1999)

(زاهدى و همكاران، 1379)(زاهدى، الوانى و فقيهى، 1379)زاهدى و همكاران (1379)زاهدى، الوانى و فقيهى (1379)

يك اثر با 
چهار نويسنده

 Bradley, Ramirez, Soo, and
Walsh (2008)

Bradley et al. (2008)
 (Bradley, Ramirez, Soo, &

Walsh, 2008)
(Bradley et al., 2008)

مجيدى، فتح اللهى، استركى، و كاملى 
(مجيدى، فتح اللهى، استركى، و مجيدى و همكاران (1384)(1384)

(مجيدى و همكاران، 1384)كاملى، 1384)

يك اثر با 
پنج نويسنده

 

 Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, and Soo (2008)

Walker et al. (2008)
 (Walker, Allen, Bradley,
Ramirez, & Soo, 2008)

(Walker et al., 2008)

رضائى راد، استركى، ناظمى، كاملى و 
(رضائى راد، استركى، ناظمى، كاملى و رضائى راد و همكاران (1383)شريعت جعفرى (1383)

(رضائى راد و همكاران، 1383)شريعت جعفرى، 1383)

يك اثر با 
شش نويسنده

 يا بيشتر 

Wasserstein et al. (2005)Wasserstein et al. (2005)(Wasserstein et al., 2005)(Wasserstein et al., 2005)

(عامريون و همكاران، 1388)(عامريون و همكاران، 1388)عامريون و همكاران (1388)عامريون و همكاران (1388)

گروه به عنوان 
نويسنده (به 

سهولت به صورت 
اختصار نشان داده 

مى شوند)

 National Institute of Mental
Health (NIMH, 2003)

NIMH (2003)
 (National Institute of Mental

Health [NIMH], 2003)
(NIMH, 2003)

سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم 
سمت (1380)انسانى دانشگاه ها (سمت، 1380)

سازمان مطالعات و تدوين كتب   
علوم انسانى دانشگاه ها [سمت]، 

(1380
(سمت، 1380)

گروه به عنوان 
نويسنده (بدون 

اختصار)

University of Pittsburg (2005)
 University of Pittsburg

(2005)
 (University of Pittsburg,

2005)
 (University of Pittsburg,

2005)

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
(1380)

سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور (1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

(سازمان مديريت و برنامه ريزى 
كشور، 1380)

*اقتباس از:
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological Association (6th 

ed.). Washington, D.C.: American Psychological Association, p.177.

 نمونه متن يك مقاله داراى استناد به منابع فارسى و انگليسى: منابع انگليسى، در متن به صورت معادل فارسى و در پانويس انگليسى آن مى آيد.

انتظار عمومي بر اين باور است كه يك مركز درماني در شرايط اضطراري و غير متعارف عالوه بر اينكه عملكرد خود را حفظ مي نمايد، بايد قادر باشد 
تا خدماتي مضاعف را  ارايه نمايد. در مطالعه اى كه توسط اكبري، فرشاد و اسدي الري (2004)  انجام شد، عملكرد سيستم بهداشت و درمان يك ماه 
پس از وقوع زلزله در شهرستان بم مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج مطالعه نشان داد به دليل نابود شدن امكانات بيمارستاني منطقه، نياز بود... عرب، 
زراعتي، اكبري حقيقي و روانگر (1385) در مطالعه اي با عنوان ميزان آگاهي و عملكرد مديران اجرايي و آمادگي بيمارستان ها و رابطه بين آن ها در 
مقابله با زلزله، بيمارستان هاى دولتي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي تهران را مورد ارزيابي قرار دادند. ... كوارى و كشتكاران (1385) در مطالعه خود 
تحت عنوان بررسي ميزان آمادگي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز از نظر مديريت بحران، مديران، مترون ها و مسئولين تأسيساتي 
بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه را به عنوان جامعه پژوهش خود انتخاب نمود.... امروزه در كشور هاى توسعه يافته سيستم فرماندهي حادثه بيمارستاني  يا 
به اختصار HEICS  به گونه اي نهادينه شده است كه بيمارستان ها در اين گونه كشورها بدون وجود چنين طرحي ارزشيابي نمي شوند. اين سيستم برگرفته 
از دستورالعمل استاندارد معروف «سامانه فرماندهي حادثه» تشكيالت سازمان مديريت اضطرارى فدرال(FEMA) (2008)  مي باشد. طبق نظر انجمن 
ارزشيابي سازمان هاى بهداشتي و درماني در آمريكا، هر بيمارستان تائيد شده بايد آمادگي كامل ارايه خدمات مراقبتي اورژانسي را در حوادث غيرمترقبه 
داشته باشد (آندرسون، 2003).  بر اين اساس، تمامي بيمارستان ها بايد فرآيند و مكاني براي ارايه مراقبت هاى پزشكي در قالب برنامه آمادگي در برابر 
حوادث غيرمترقبه داشته باشند. اين برنامه شامل كليه برنامه ها و اقداماتي است كه بيمارستان  را قادر  مي سازد در شرايط اضطراري به صورتى كارآمد 
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پاسخ الزم جهت مقابله با بحران را ارايه دهد (دانشكده آمريكايى پزشكان اورژانس، 2003)  از آنجايى كه هدف اصلي طرح مديريت بحران بيمارستاني 
ارايه بهترين و مناسب ترين خدمات به بيشترين تعداد مراجعين است، ايجاد يك طرح مشخص با مديريت علمي و دقيق كه تمامي مراحل «قبل، حين و 
پس» از حوادث غيرمترقبه را پوشش دهد،  ضروري به نظر مي رسد. اين طرح بايد شامل انجام اقدامات پيشگيرانه، آموزش و آشنايي كاركنان با شرايط 
اضطراري، تشكيل گروه هاي واكنش اضطراري، انجام مانورهاي دوره اي و نظارت بر اجراي دقيق امور درماني در زمان بحران (ديو و پارمر، 2001)1  باشد. 
البته بايد توجه داشت كه تمامي اين برنامه ها بدون در نظر گرفتن يك برنامه ريزي جامع مديريت بحران شهري كه در آن تمامي مسائل داخلي و خارجي 
 و آسيب پذيري ها  مورد بررسي قرار گرفته باشد، كمترين نتيجه اي نخواهد داشت (ديو و پارمر، 2001)... نكته قابل توجه اين است كه بيمارستان هاى 
ساير استان ها پس از وقوع زلزله در تهران، در صورت افزايش ظرفيت پذيرش خود تا 2 برابر، تنها ظرفيت پذيرش حدود 36٪  از مجروحين را خواهند 

داشت (مركز پيشگيرى و مديريت بحران شهر تهران، 1382). 

1. Dave & Parmar, 2001
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