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شناسی اجتماعیراهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله در فصلنامۀ زبان
 

 محورهای پذیرش مقاله
ابطۀ زبان و متغیرهای اجتماعی )سن، جنسیت، شغل، ر -

 .(تحصیالت، طبقۀ اجتماعی و....

بان زای )مطالعات ان، ارتباطات انسانی و رسانهمطالعات زب -
 های نوشتاری، رادیو و تلویزیون و ....(رسانه

لفن طالعات زبان، فناوری جدید و فضای مجازی )اینترنت، تم -
 های اجتماعی و ...(همراه، شبکه

 گونگیوزباندها، مطالعات دوزبانگی و برخورد زبان -
 گو هویت، زبان و فرهنمطالعات زبان  -
 بانیهای زبانی، نگرش زریزی زبان، سیاستبرنامه -
 شناسی آموزش و یادگیری زبانجامعه -
ها و های محلی، گویشمعیار، زبان مطالعات گونۀ زبان -

 های محلیلهجه
 شناسی زبان شهریمطالعات جامعه -
 شدنمطالعات زبان و جهانی -
 شناسی زبانمطالعات مردم -
 پردازد.یمکلیۀ موضوعاتی که به نوعی به رابطۀ زبان و جامعه  و

 

 شرایط پذیرش و انتشار مقاله

 به که کندمی منتشر را پژوهشی اصیل مقاالت نشریه فقط .1
محورهای  از در راستای یکی روشمند و علمی ایشیوه

 دهش نوشته انگلیسی یا فارسی هایزبان یکی از نشریه به
مه ا ترجهای مبتنی بر گردآوری یمقالهباشد. نشریه از چاپ 

  معذور است.

هیئت تحریریۀ نشریه، با لحاظ کردن ضوابط علمی و  .2
 های نشریه، به رد و قبول یا اصالح و ویرایشسیاست

منوط  پردازد. صدور گواهی پذیرش نهایی مقاله،مقاالت می
ط ن توسمقاله توسط دو داور، اعمال نظرات داورا تأییدبه 

ریریۀ نهایی مقاله در هیئت تح تأییدو سرانجام نویسنده 
 عالمانده نشریه است. نتیجۀ داوری، از طریق سامانه به نویس

 خواهد شد.

 مانۀدریافت و بررسی مقاله، تنها از طریق پایگاه و سا .3
 الکترونیکی مجله به نشانی: 

iolinguistics.journals.pnu.ac.irhttp://soc  
 شود. انجام می

 

 
کی رونیهای ارسال شده از طریق نامه یا پست الکتبه مقاله

 ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
 ه رانویسنده باید تمام اطالعات درخواست شده در سامان

 ریس،تد )مانند نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی، دانشگاه محل
اید. ت نمثب ونیکی، تلفن، آدرس، و...( در سامانهنشانی پست الکتر
 سالیۀ ارنویسندگان در صفحۀ اول فایل مقال/  درج اسم نویسنده

 ضرورت ندارد.
 

 شکل ظاهری
ی و ارسساختار مقاله باید مشتمل بر عنوان کامل به زبان ف .1

 قیقانگلیسی )به صورت خالصه و گویا و بیانگر موضوع تح
 به ارهاش دۀ فارسی و انگلیسی )باکلمه(، چکی 20حداکثر در 

 کی در تحقیق نتایج و هایافته پژوهش، روش مسئله، طرح
تحقیق به  هایهکلمه(، کلیدواژ 200 در حداکثر و پاراگراف

تطابق  واژه و با دقت در 6زبان فارسی و انگلیسی )حداکثر 
 هایهکه در کلیدواژ انگلیسی و فارسی( هایهکامل کلیدواژ
ه بره ، مقدمه )با اشاف اول بصورت بزرگ باشدانگلیسی حرو

 طرح مسئلۀ پژوهش، پیشینۀ تحقیق، شیوۀ تحقیق، بیان
 گیری، و فهرستبدنۀ اصلی، بحث و نتیجه هدف تحقیق(،

و  اصلی هایعنوانتوجه داشته باشید که  منابع تحقیق باشد.
و  معادل انگلیسی اسامی فرعی مقاله بدون شماره باشد.

طوری که شمارۀ پانوشت درج شود بهاصطالحات در 
 اول آغاز شود و حرف 1ها در هر صفحه از عدد پانوشت

 اسامی خاص با حروف بزرگ بیاید.

 6000حجم مقاله حداکثر بیست صفحۀ تایپ شده )حدود  .2
باشد. متن  A4و در قطع  word 2010کلمه( در محیط 
قلم  ه باو متن انگلیسی مقال B mitra 12فارسی مقاله با قلم 

Times New Roman 11 نگاری و ارسال شود. حروف 

سندگان ، نام نوی13ضخیم  B zarعنوان مقالۀ فارسی با قلم  .3
لم ضخیم و عنوان مقالۀ انگلیسی با ق B zar 11با قلم 

Times New Roman  باشد. 13ضخیم 

 ،A4های ارسالی، باید در کاغذ نگاری مقالهحروف .4
است سانتیمتر از چپ و ر 2 با فاصلۀ ستونی وصورت یکبه
 طرهاسفاصلۀ  و سانتیمتر از باال و پایین صفحه باشد 3و 

 باشد. singleدر کل مقاله 
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 شیوۀ ارجاع و استناد
 APAدهی در مقاالت این نشریه، طبق روش شیوه ارجاع .1

 شود.انجام می

به آید: )ارجاعات در متن مقاله بدین شکل و در پرانتز می .2
 ثر لد اجارۀ گی نویسنده، سال انتشار اثر: شمترتیب نام خانواد

 

(. 1/210: 1367احمدی، )و صفحۀ مطلب مورد نظر؛ مثال: 
مان ارجاعات درون متنی مربوط به منابع غیرفارسی به ه

 شیوۀ ارجاع درون متنی منابع فارسی آورده شود. 

درج  شود، دروقتی از چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می .3
یب اعات درون متنی، آوردن اطالعات به ترتاطالعات ارج

 یرد.ر گسال انتشار آنها )از قدیم به جدید( مورد توجه قرا
به  وفهرست پایانی منابع تحقیق، به تفکیک زبان منابع  .4

 نظیمتترتیب حروف الفبا در پایان مقاله و به این صورت 
 شود: 

دگان، ننویس/  نویسندهنامنویسندگان، /  نام خانوادگی نویسنده
رجم، مت سال انتشار اثر داخل پرانتز، عنوان کتاب، مصحح یا

سن شماره جلد. محل انتشار: نام ناشر )مثال: احمدی، ح
 . تهران: آگاه(. تاریخ ایالت و عشایرش(، 1367)

 ود: شچنانچه منبع تحقیق مقاله باشد، به این صورت عمل  .5
ل داخ قالهمنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال انتشار 
وص درخص)پرانتز، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی مترجم 

 مارهه، ش(. نام نشریه، دورۀ انتشار نشریشده مقاالت ترجمه
 نشریه، شمارۀ صفحات.

فقط منابع استفاده شده در متن تحقیق در فهرست منابع  .6
ارائه شوند. در پایان مقاله ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس 

 ین ذکر شود.منابع الت
ی معادل التین اسامی خاص و اصطالحات و مفاهیم تخصص .7

 در پاورقی هر صفحه آورده شود.

 سایر نکات
 / هیسندمسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدۀ خود نو .1

 نفر نویسندگان است. چنانچه مقاله به وسیلۀ دو یا چند
 سندۀنگاشته شده باشد، باید یکی از آنها به عنوان نوی

 دار مندرجات مقاله گردد.سئول، عهدهم

یئت هودن انتشار مقاله در نشریه الزاماً به معنی موافق ب  .2
نده تحریریۀ نشریه با تمام مطالب مقاله و نظرات نویس

 نیست.
تر یشپکه  نویسنده باید مقاالتی را برای نشریه ارسال نماید .3

شد. های داخلی و خارجی چاپ یا ارائه نشده بادر نشریه
از  ریه،شود که پس از ارسال مقاله به نشیسنده متعهد مینو

 داریها و سمینارها خودارسال آن به دیگر مجالت، همایش
 نماید؛ در غیر این صورت، نویسنده ملزم به پرداخت

اهد بخو های بررسی مقاله خواهد بود. چنانچه نویسندههزینه
ید با مقالۀ ارسالی خود را در جای دیگر به چاپ برساند،
 . حقموافقت کتبی الزم را از مسئوالن نشریه کسب نماید

ین برای ا ه، پس از صدور گواهی پذیرش، صرفاًچاپ مقال
 نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به چاپ مقاله در

 های دیگر نیست.نشریه
 

 ت.نشده معذور اس تأییدنشریه از برگشت دادن مقاالت 
 

 
  



 

 نورپیام دانشگاه شیپژوه علمی نشریات اخالقی منشور

ترسـیم   را نشـریات  در هـا آن چاپ و پژوهشی علمی هایفعالیت انجام به مربوط هایمسئولیت و اخالقی حدود برخی که است ایتعهدنامه منشور این

 .نماید پیشگیری مقاالت نویسندگان توسط ناآگاهانه یا آگاهانه پژوهشی تخلفات بروز از تا کندمی

 زینموا ایران، فناوری و تتحقیقا علوم، وزارت فناوری و پژوهش معاونت مصوب «پژوهش اخالق موازین و منشور»از  برگرفته منشور این

 .است پژوهشی علمی نشریات حوزۀ در موجود تجربیات المللی وشدهۀبین انتشاراتی پذیرفته

 مقدمه .1

 چاپزمینهۀ در مرتبط هایتمسئولی و پژوهشی اخالق اصول تمام ندهست موظف نشریات سردبیران و تحریریه هیئت اعضای داوران، نویسندگان،
 یئته اعضای توسط مقاله رد ای قبول مورد در گیریتصمیم و مقاالت داوری نویسندگان، توسط مقاله ارسال باشند. متعهد آن به و دانسته را

 ها،ئولیتمس و اصول این به افراد ینا از یک هر پایبندیِ عدم احراز صورت در و باشدمی حقوق این از تبعیت و دانستن منزلۀبه سردبیر و تحریریه
 .دانندمی خود حق را قانونی اقدام هرگونه نشریات

 نویسندگان تعهدات و وظایف .2

 .باشد دهش آماده مجله استاندارد مطابق منسجم، و علمی صورت به و بوده مجله تخصصی زمینۀ در باید ارسالی مقاالت .1

 ردارندۀدرب منابعِ ذکر و هاهداد صحیح گزارش پژوهش، در دقت باشد. مقاله نویسندگان/  نویسنده اصیل پژوهش بایستی شده ارائه مقاالت .2

 .است الزامی مقاله در افراد، سایر تحقیقات

 هستند خود مقاالت محتوای دقت و صحت مسئول نویسندگان/  نویسنده .3

 .نیست مجله سطتو آن مطالب تأیید معنی به مقاله . چاپ1نکتۀ 

 کشور از جخار یا داخل در دیگری جلۀم هیچ در نباید آن از بخشی یا مقاله دیگر، عبارت به ندارند. را مقاله یک «مجدد ارسال» حق نویسندگان .4

 باشد. چاپ و داوری جریان در یا شده چاپ

 ایمقاله در تغییر کمی با خود پیشین مقاالت هاییافته و هاهداد چاپ همپوشان، انتشار از منظور نیستند. «همپوشان انتشار» به مجاز نویسندگان .5

 .است جدید عنوان به

 کتبی اجازۀ کسب زا پس نیاز صورت در و دقیق دهیارجاع با را آنها دیگران، مطالب از استفاده به نیاز صورت در اندموظف نویسنده / نویسندگان .6

 نقل عالئم و هاشرو از باید گیرد،می ارقر استفاده مورد دیگری پژوهشگر هاینوشته عین که امیهنگ نمایند. استفاده نیاز مورد منابع از صریح، و

 .شود استفاده ،«(  )» گیومه داخل آن گذاشتن نظیر مستقیم، قول

 از غیر نامی ننبود و دگان(نامبر از تأیید اخذ از )پس نویسندگان تمام اطالعات و نام وجود به نسبت بایستمی مقاله مسئول نویسندۀ .7

 کند حاصل اطمینان مقاله تهیۀ و پژوهش انجام در درگیر پژوهشگران

 .شود خودداری «واقعی مؤلف» حذف و «افتخاری مؤلف» عبارت درج از .2 نکتۀ

 اند،رسیده فقتوا به مقاله در خود یگاهجا و آن ارائۀ به نسبت و مطالعه را آن مقاله، نویسندگان همۀ اینکه از است موظف مقاله مسئول نویسندۀ .8

 .کند حاصل اطمینان

 مکانی یا مالی هایپشتیبان تمامی و کرده جلب را مقاله مکانی یا مالی هایپشتیبان کلیۀ رضایت نویسندگان که است آن منزلۀ به مقاله ارسال .9

 .اندنموده معرفی را مقاله

 اصالح به نسبت داده، قرار آن یانجر در را نشریه متولیان خود، مقالۀ رد دقتیبی و خطا گونه هر کشف هنگام اندموظف نویسندگان/  نویسنده .10

 .گیرند بازپس را مقاله یا و اقدام آن

 جهت ط،مربو نشریۀ در آن چاپ زا پس سال یک تا مقاله، تهیۀ در استفاده مورد خام اطالعات و هانمونه حفظ به ملزم نویسندگان/  نویسنده .11

 .هستند نشریه خوانندگان احتمالی التسؤا و انتقادات به گوییپاسخ



 پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار. 3

 ای ویرایش، وری،دا ارسال، مراحل زا یک هر هستند. اگر در «پژوهشی و انتشاراتی غیراخالقی رفتار»از  احتراز به موظف نویسنده / نویسندگان 

 حق نشریه و شده محسوب ژوهشیو پ انتشاراتی غیراخالقی رفتار گردد، محرز ذیل موارد از یکی وقوع آن، از پس یا نشریات در مقاله چاپ

 .دارد آن را با قانونی برخورد

 و جربیتمطالعات  زمایشگاهی،آ نتایج عنوان به ساختگی هاینتیجه یا هاارائۀ داده و غیرواقعی مطالب گزارش از است عبارت ها:داده جعل 

 .است تخلف این از هایینمونه مختلف، مطالعات نتایج جاییجابه یا است نداده روی آنچه غیرواقعی شخصی. ثبت هاییافته

 نتایج تا گرددمی سبب که نحویبه ها استداده حذف و تغییر یا پژوهشی فرایند و ابزار مواد، دستکاری معنایبه هاداده تحریف ها:داده تحریف 

 داشته باشند. تفاوت واقعی نتایج با پژوهش

 و قدردانی ونبد دیگران استنادات ای و ادعا عبارات، ها،ایده کلمات، از مالحظهبی یا و دانسته غیرعمدی، استفادۀ به علمی سرقت لمی:ع سرقت 

 .شودمی گفته ایده سخنران یا اثر صاحب اثر، به مناسب استناد و توضیح

 تصرف و دخل با پژوهش، پایان زا پس و گیرد کاربه پژوهش انجام برای را دیگری فرد نویسنده / نویسندگان که است آن منظور علمی: اجارۀ 

 .رساند چاپ به خود نام به را اندکی آن

 اصل در ینقش که است ژوهشیپ یا آموزشی گروه یا مرکز مؤسسه، به یک نویسنده / نویسندگان غیرواقعی انتساب منظور غیرواقعی: انتساب 

 اند.نداشته مربوطه پژوهش

 انداور وظایف. 4

 داشته باشند: درنظر را ذیل نکات بایستمی مقاالت، بررسی در داوران 

 ،مقاالت محتوایی و کیفی ارتقاء بهبود، منظوربه مقاالت علمی و محتوایی بررسی کیفی. 

 داور  معرفی وداور(  تخصص با قالهم حوزۀ موضوعی نبودن مرتبط لحاظ داوری )به نپذیرفتن یا پذیرفتن بر مبنی نشریه سردبیر به رسانیاطالع

 .داوری پذیرفتن صورت در جایگزین

 و  شودمی مشاهده آن رد شخصی روابط یا و حاصل آن وسیلۀبه خاص هایشرکت و مؤسسات اشخاص، منافع که مقاالتی نپذیرفتن در ضرورت

 .است داشته مشارکت آن نوشتن یا تحلیل و تجزیه انجام، در که مقاالتی همچنین

 غیره و مذهبی نژادی، صنفی، شخصی، ای،سلیقه نظر اعمال از و شده انجام کافی استدالل و علمی مستندات اساس بر یستیبا مقاالت داوری 

 .گردد خودداری مقاالت در داوری

 آموزشی و صریح سازنده، صورتی به مقاله ضعف و قوت نقاط اعالم و مقاله دقیق ارزیابی. 

 دیگران حقوق رعایت و ایحرفه اخالق به پایبندی و مندیقهعال شناسی،وقت پاسخگویی، پذیری،مسئولیت. 

 شخصی سلیقۀ اساس بر مقاله بازنویسی و اصالح عدم. 

 موارد  رییادآو همچنین و است دهش استفاده مقاله در که هاییقول نقل و موضوعات تحقیقات، کلیۀ به مقاله کامل دهیارجاع از اطمینان حصول

 .مرتبط شدۀ پچا تحقیقات در نشده ارجاع

 دیگران برای مقاالت در موجود جزئیات و اطالعات بازگویی از احتراز. 

 اعتبارسازی بی یا ادانتق برای یا یا دیگران خود هاینفع یا علیه پژوهش به آن جدید مفاهیم ها یاداده از مقاله، انتشار از قبل ندارد حق داور

 .دندار است، شده چاپ جلهم توسط آنچه از فراتر را جزئیات انتشار حق داور قاله،م انتشار از پس کند. همچنین استفاده نویسندگان

 میلیتک تحصیالت دانشجویان یا علمی هیئت همکاران جمله از دیگری فرد به را مقاله یک داوری مجله، سردبیر مجوز با بجز ندارد حق داور 

 .گردد ثبت مجله مدارک در و ذکر سردبیر به داوری گزارش رد باید نموده کمک مقاله داوری در که کسی هر خود بسپارد. نام

 مجله  دفتر طریق از فقط مقاالت نویسندگان با تماس ندارد. هرگونه را داوری حال در مقاالت با رابطه در نویسندگان با مستقیم تماس اجازۀ داور

 .گرفت خواهد انجام



 

 یه.نشر سردبیر به مربوطه مستندات ارسال و« ژوهشیپ و انتشاراتی غیراخالقی رفتار»گزارش  ارائۀ برای تالش 

 تحریریه هیئت اعضای و سردبیر وظایف. 5

 .دهند قرار خود اصلی هدف آن را کیفیت ارتقاء و نشریه حفظ باید مجله تحریریۀ هیئت اعضای و سردبیر .1

 از مقاالت چاپ و بکوشند المللیبین و یدانشگاه جوامع در نشریه بیشتر هرچه معرفی جهت در باید تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .2
 .دهند قرار خود کار اولویت در را المللیبین مجامع و های دیگردانشگاه

 .شوند افراط و خواهیسهم حس دچار خود مقاالت چاپ در نباید تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .3

 .است مجله تحریریۀ هیئت یاعضا و عهدۀ سردبیر بر داوران نظر کسب از پس مقاله یک رد یا قبول و داوران انتخاب مسئولیت و اختیار .4

 روحیۀ دارای مچنینه و متعدد، انتشارات دارای و متخصص صاحبنظر، ایحرفه نظر از بایستی مجله تحریریۀ هیئت اعضای و سردبیر .5
 و جدی صورت به و اشندب دیگران حقوق رعایت و ایحرفه اخالق به بندیپای طرفی،بی و انصاف جویی،حقیقت پاسخگویی، پذیری،مسئولیت
 .نمایند مشارکت آن مداوم بهبود و مجله اهداف به نیل در راستای مسئوالنه

 ملکردع اساس بر مرتب طور به و تهیه مجله برای مناسب داوران از اطالعاتی بانک یک که رودمی انتظار تحریریه هیئت اعضای و سردبیر از .6
 .نمایند روزبه آن را داوران

 اخالقی زامالت و کاری، و علمی ۀتجرب سرآمدی، زمینۀ تخصصی، به توجه با شایسته داوران انتخاب در بایستی تحریریه هیئت اعضای و سردبیر .7
 .ورزند اهتمام

 یا اساسبی مغرضانه، هایداوری با و جلوگیری، ضعیف و سطحی هایداوری از استقبال، مستدل و عمیق هایداوری از باید مجله سردبیر .8
 .برخورد کند تحقیرآمیز

 اسامی نداشت نگاه محرمانه و ی،علم اسناد عنوان به مقاالت داوری اسناد آرشیو و ثبت به نسبت باید تحریریۀ مجله هیئت اعضای و سردبیر .9
 .دهند انجام را الزم اقدام مقاله داوران هر

 .ستنده مسئول نویسندۀ به قالهم رد یا پذیرش مورد در نهایی گیرییمنتیجۀ تصم سریع اعالم به موظف مجله تحریریۀ هیئت اعضای و سردبیر .10

 دربارۀ بحث و قراردادن دیگران راختیارد از و نموده تلقی محرمانه را مقاالت در موجود اطالعات کلیۀ باید مجله تحریریۀ هیئت اعضای و سردبیر .11
 نمایند. احتراز دیگران با آن جزئیات

 مالی و اهیدانشگ تجاری، شخصی، باطارت هرگونه به توجه با داوری، روند منافع در تضاد بروز از موظفند مجله یۀتحریر هیئت اعضای و سردبیر .12
 .کنند جلوگیری بگذارد، تأثیر شده ارائه مقاالت نشر و پذیرش بر بالقوه طور به است ممکن که

و  دقت با شودمی گزارش دیگر نحو هر به یا داوران سوی از را که پژوهشی و انتشاراتی اخالق از عدول به متهم آثار است موظف مجله سردبیر .13
 .نماید اقدام خصوص این در نیاز صورت در و نموده بررسی جدیت

 رخ« پژوهشی و تشاراتیان اخالقی غیر رفتار»آنها  در شود مشخص که ایشده چاپ مقاالت سریع حذف به نسبت است موظف مجله سردبیر .14
 .نماید اقدام مربوطه نمایینمایه مراجع و خوانندگان به شفاف رسانیاطالع و داده است

 اپچ مقاالت برای وانندگان،خ به شفاف رسانیاطالع و اصالحیه سریع چاپ و بررسی به نسبت اندموظف مجله تحریریۀ هیئت اعضای و سردبیر .15
 .نمایند اقدام است، شده یافت خطاهایی آنها در که ایشده

و  انتشاراتی هایسیاست بهبود مورد در مجله داوران و خوانندگان، نویسندگان، نظرات مستمر طور به باید تحریریۀ مجله هیئت اعضای و سردبیر .16
 .شوند جویا را مجله محتوایی و شکلی کیفیت
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وند جان و خرد  هب انم خدا

 سخن سردبیر

شته، رای است. این شناسی، عرصۀ مطالعات گستردههای علم زبانعنوان یکی از گرایششناسی اجتماعی بهزبان

هـای  نشهای زبانی، کـ ریزی زبان، گونهگذاری و برنامههای تحقیقاتی خاص خود، مانند سیاستبر زمینه عالوه

؛ از بررسـی  ثیقی داردشناسی نیز ارتباط وهای زبانها، هویت، قدرت و منزلت، با دیگر شاخهگفتاری، زبان رسانه

، تـا  عناشناسی(مشناسی، صرف، نحو و )واج شناسی خردگیری فرایندهای زبانمتغیرهای اجتماعی در شکل تأثیر

شناسـی حقـوقی،   شناسـی، زبـان  هـای دیگـر، همچـون گـویش    پژوهش دربارۀ وجوه اجتماعی مؤثر در گـرایش 

هـای اجتمـاعی   شـناختی و جنبـه  شناسـی نشـانه  شـناختی، زبـان  روان-شناسی عصبشناسی آموزشی، زبانزبان

 ، گفتاردرمانی و تبلیغات.های کاربردی، مانند ترجمه، آموزش زبانحوزه

ن جهان در دانشمندا توانند، در بعد نظری، همگام با دیگرشناسی اجتماعی در ایران میپژوهشگران حوزۀ زبان

مندان بـا اندیشـ   گسترش مرزهای دانش این حوزۀ مطالعاتی نقش مهمی ایفا کنند، و از سوی دیگر، با همکاری

تـر از  و مهم ه بر این،تر قواعد حاکم بر زبان سهیم باشند. عالون جامعهای دیگر، خواهند توانست در تبییگرایش

ارائۀ  ولی و ملی توانند در راستای شناسایی مسائل ومشکالت زبانی در سطح محشناسان اجتماعی میهمه، زبان

 های مؤثری بردارند.پیشنهادات مستدل برای حل آنها گام

 شناسـی و دیگـر  انشجویان تحصیالت تکمیلـی در حـوزۀ زبـان   امید است همکاری استادان، پژوهشگران و د

زۀ ات خاص حـو های همجوار در نگارش مقاالت علمی، و همیاری در داوری مقاالت، موجبات رونق تحقیقرشته

قـوقی،  ح -شناسـی اجتمـاعی  شـناختی، زبـان   -شناسی اجتماعیهای زبانشناسی اجتماعی و تحقیقات حوزهزبان

 انه وشناسی زبان رسـ شناسی یادگیری و آموزش زبان، جامعهشناسی اجتماعی، جامعهویششناسی اجتماعی، گنام

 های مشترک را فراهم کند.تبلیغات و سایر زمینه
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Payame Noor University Research Journals' Publication Ethics  

This publication ethics is a commitment which draws up some moral limitations and responsibilities 

of research journals. The text is adapted according to the “Standard Ethics”, approved by the 

Ministry of Science, Research and Technology, and the publication principles of Committee on 

Publication Ethics (COPE).  

 

1. Introduction  

Authors, Reviewers, editorial boards and editor-in-chiefs ought to know and commit all principles 

of research ethics and related responsibilities. Article submission, review of reviewers and editor-in-

chief's acceptance or rejection, are considered as journals law compliance otherwise the journals 

have all the rights.  

 

2. Authors Responsibilities  

 Authors should present their works in accordance with journal's standards and title.  

 Authors should ensure that they have written their original works/researches. Their 

works/researches should also provide accurate data, underlying other's references.  

 Authors are responsible for their works' accuracy.  

  

Note 1: Publishing an article is not known as acceptance of its contents by 

journal.  

 

 Duplicate submission is not accepted. n other words, no article, or parts thereof, should be under 

the process of reviewing or publishing elsewhere.  

 Overlapping publication, where the author uses his/her previous findings or published date with 

changes, is rejected.  

 Authors are asked to have authors' permission for an accurate citation. When using ones direct 

speech, a quotation mark (“ ”) is necessary.  

 Corresponding author should ensure that the complete information of all involved authors in the 

article.  

 

Note 2: Do not write the statement of “Gift Authorship” and do not omit the statement of “Ghost 

Authorship”.  

 

 Corresponding author is responsible for the priorities of co-authors after their approval.  

 Paper submission means that all of the authors have satisfied whole financial and local supports 

and have introduced them.  

 Author(s) is/are responsible for any fault or inaccuracy of the article and in this case, journal's 

authorities should be informed immediately.  

 Author(s) is/are asked to provide and reserve raw data one year after publication, in order to be 

able to respond journal audiences' questions.  

  



 

3. Research and Publication Misconduct  

Author(s) should avoid the research and publication misconduct. If some cases of research and 

publication misconduct occur within each steps of submission, review, edition or publication, 

journals have the right to legal action. The cases are listed as below:  

 Fabrication: Fabrication is the practice of inventing data or results and reporting them in the 

research. Both of these misconducts are fraudulent and seriously alter the integrity of research.  

Therefore, articles must be written based on original data and use of falsified or fabricated data is 

strongly prohibited.  

 Falsification: Falsification is the practice of omitting or altering research materials, equipment, 

data, or processes in such a way that the results of the research are no longer accurately reflected 

in the research record.  

 Plagiarism: Plagiarism is the act of taking someone else's writing, conversation, idea, claims or 

even citations without any acknowledgment or explanation of the work producer or speaker.  

 Wrongful Appropriation: Wrongful appropriation occurs when author(s) benefits another 

person's efforts and after a little change and manipulations in the research work, publish it on 

his/her own definitions  

 False Attribution: It represents that a person is the author of a work but she/ he was not 

involved in the research.  

4. Reviewers' Responsibility  

Reviewers must consider the followings:  

 Qualitative, contextual and scientific study in order to improve articles' quality and content.  

 To inform editor-in-chief when accepts or reject the review and introduce an alternative.  

 Should not accept the articles which consider the benefits of persons, organizations and 

companies or personal relationships; also the articles which she/he, own, contributed in its 

writing or analyze.  

 The reviewing must be carried out upon scientific documents and any self, professional, religious 

and racial opinion is prohibited.  

 Accurate review and declaration of the article's strengths and weaknesses through a clear, 

educational and constructive method.  

 Responsibility, accountability, punctuality, interest, ethics adherence and respect to others' right.  

 Not to rewrite or correct the article according to his/her personal interest.  

 Be sure of accurate citations. Also reminding the cases which haven't been cited in the related 

published researches.  

 Avoid of express the information and details of articles.  

 Reviewers should not benefit new data or contents in favor of/against personal researches; even 

for criticism or discrediting the author(s). The reviewer is not permitted to reveal more details 

after a reviewed article being published.  

 Reviewer is prohibited to deliver an article to another one for reviewing except with permission 

of editor-in-chief. Reviewer and co-reviewer's identification should be noted in each article's 

documents.  

 Reviewer shouldn’t contact with the author(s). Any contact with the authors should be made 

through the editorial office.   



 

 Trying to report “research and publication misconduct” and submitting the related documents to 

editor-in-chief.  

5. Editorial Board Responsibilities  

 Journal maintenance and quality improvement are the main aims of editorial board.  

 Editorial board should introduce the journal to universities and international communities and 

publish the articles of other universities and international societies on their priority.  

 Editorial board must not have quota and excess of their personal article publishing.  

 Editorial board is responsible for selecting the reviewers as well as accepting or rejecting on 

article after reviewers' comments.  

 Editorial board should be well-known experts with several publications. They ought to be 

responsible, accountable, truth, adhere to professional ethics and contribute to improve journal 

aims.  

 Editorial board is expected to have a database of suitable reviewers for journal and to update the 

information regularly.  

 Editorial board should try to aggregate qualified moral, experienced and well-known reviewers  

 Editorial board should welcome deep and reasonable reviews, and prevent superficial and poor 

reviews, and deal with one-sided and contemptuous reviews.  

 Editorial board should record and archive the whole review's documents as scientific documents 

and to keep confidentially the reviewers' name.  

 Editorial board must inform the final result of review to corresponding author immediately.  

 Editorial board should keep the article's contents confidentially and do not disclose its 

information to others.  

 Editorial board ought to prevent any conflict of interests due to any personal, commercial, 

academic and financial relations which may impact on accepting and publishing the presented 

articles.  

 Editor-in-chief should check each type of research and publication misconduct which reviewers 

report seriously.  

 If a research and publication misconduct occurs in an article, editor-in-chief should omit it 

immediately and inform indexing databases or audiences.  

 In the case of being a research and publication misconduct, editorial board is responsible to 

represent a corrigendum to audiences rapidly.  

 Editorial board must benefit of audiences' new ideas in order to improve publication policies, 

structure and content quality of articles.  
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