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عنوان مقاله(یک عبارت مختصر جامع و توصیف کننده محتوای مقاله در حداکثر  11کلمه )

نام و نام خانوادگی نویسنده اول،1نام و نام خانوادگی نویسنده دوم  ،نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان
(نام نویسنده مسئول با عدد  1مشخص شود)
درجۀ علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول (قلم بی نازنین اندازه )12 pt؛آدرس پست الکترونیکی نویسنده اول (قلم تایمز
اندازه)9pt
درجۀ علمی و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم (قلم بی نازنین اندازه )12 pt؛ آدرس پست الکترونیکی نویسنده دوم (قلم تایمز
اندازه)9pt
…….
چکیده
آیین نگارشییی ه در ایتیار اسییت با رعایت انییول نگار مورد نرر نتران تدیه ردیده اسییت و تونیییه می ردد از پی آن به
عنوان یک نمونه آماده و مناسیییر براا قالر بندا مقاله بدره بردارا شیییود(اتما" مقاله ندایی یود را جز به جز  copyرده و در
همین نمونه  pasteبنمائید).فایل الکترونیکی مجموعه مقاالت نتران مسیییتقیماز از فایل ورد مقاالت -ه نویسیییند ان محترم تدیه
می نند -ایجاد میشییود .ل ا ت ید می ردد مقاالتی ه به نییورت امل آئین نگار را رعایت ننموده باشییندا اولویت پیگیرا و اعمال
فرآیند داورا را از دسیت یواهند داد .از نویسند ان محترم دعوت می شود ه دستورالعمل ااضر را در هنگام تدیه چکیده مقاله دقیق ٌا
رعایت نمایند.
چکیده باید شیامل االععات متید بوده و یود توضی باشد .موضو و هد مقاله را به ایتصار بیان ند .دادههاا مدم را نشان دهد
و به نتایج و یافته هاا برجسیته اشیاره ند .از ععئم ایتصارا پرهیز شود .ر ر سابقه و اهمیت موضو در این قسمت الزم نیست.تعداد
لمات در چکیده بین  151الی  211می باشد
کلمات کلیدی :لمات لیدا مقاله باید بین 4تا  8لمه باشد.
 .1مقدمه
مقدمه شیامل تعری روشین مسی،لها تاری عه علمی مربوه به موضو مقاله و رهیافت یا ال پیشندادا میباشد .مقدمه باید براا
محققین اغلر رشییتههاا علمی قابل فدم باشیید .مقاله باید داراا مقدمۀ روشیین و دقیب باشیید چنانکه یواننده را براا ورود به مبحث
انلی آماده سازد .بیان پیشینۀ تحقیب از دیگر شرایط مقاله است.
مقاله املابه ترتیر شیامل این ب ها میباشد -1 :عنوان مقالها -2اسم یا اسامی نویسند ان و عناوین علمی آندا و نام مؤسسه و
آدرس الکترونیکی نویسیییند انا -3چکیدها -4لمات لیداا  -5مقدمها  -6متن یا بدنه انیییلی مقالها  -7نتیجه یرا -8مراجعا-9
پیوست در نورت نیاز
فقط عناوین ب هاا مقدمها متن انلی و نتیجه یرا(و زیرب هاا آندا در نورت وجود) باید شماره ارا شوند.
 1نویسنده مسئول
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 .2متن یا بدنه اصلی مقاالت
متن یا بدنه انیلی هر مقاله باید ماابب با ماهیت آن توسیط نویسنده یا نویسند ان تقسیمبندا مناسر ردد .در متن انلی مقاله
باید موضو به الور روشن تحلیل شود.
 .1-2مشخصات کلی
مقاالت باید روا نتحه  A4ماابب آئین نگار ااضر با نرم افزار متن نوی وردword 2007-2010و یک ستونی تایپ شوند.
مقاله باید ادا ثر  15نتحها هر نتحه در  23سارا الول سارها  15سانتیمتر و فانله بین سارها  1سانتیمتر تنریم شود .قلم
مقاالت در سراسر متن فارسی بینازنین سایز)B Nazanin 12) 12است.
اندازه ارو در نام نویسنده یا نویسند ان مقاله  12ptپررنگادر عنوان علمی و نام دانشگاه نویسند ان 11ptایتالیکادر نشانی
الکترونیکی نویسند ان 9ptایتالیکا در لمه چکیده  12ptپررنگادر متن چکیده مقاله  11ptایتالیکا در عنوان واژههاا لیدا 12pt
پررنگ ودر انل واژههاا لیدا 12ptانت اب شود.
 .2-2جدولها ،شکلها ،دیاگرامها و عکسها
لیه شکلهاا جدولهاا دیا رامها و عک ها در درون متن هر جا ه الزم باشد آورده شود .تمامی این موارد باید به ترتیر با عدد و
بدون اسیتتاده از پرانتز شیماره

ارا شیوند و داراا توضیی مرتبط باشند .شکلها ،دیا رامها و عک ها باید زیرنوی

و جدولها باید

باالنوی داشیته باشید .اعدادا ارو و ععئم آندا باید یوانا و قابل رؤیت باشید .زیرنوی ها و باالنوی ها با اندازه ارو  11ptو وسط
چین تایپ شود.
 .3-2نتایج و بحث روی نتایج
نتایج باید واضی و روشین ابتدا تشری و سپ بحث و تتسیر شوند .وقتی نتایجا یافتههاا ار نویسنده را تونی می نند باید در
زمان شیته و وقتی یافتههاا منتشر شده قبلی را بیان می نند باید در زمان اال نوشته شوند .در تشری نتایج غالبا نباید به ارهاا
انجام شیده قبلی ارجا داده شییود .اما در بحث و تتسیییر نتایج باید یافتهها را با نتایج اانیل از ماالعات شییته مقایسییه نمود .نتیجه
نتیجه یرا بیان شود.
ندایی باید در چند یط در ب

 .3نتیجهگیری
در ب

نتیجه یرا باید نتایج مدم مقاله باور م تصر ارائه ردند.

مراجع
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مراجع الزم است مش صات منابع اشاره شده در متن بر اسر ترتیر مراجعه آندا آورده شود .منابع به نورت التبایی و با
در ب
مراجع نوشته نشود .ارجاعات متن باید
شماره تنریم ردد .ت ید می شود به جز مراجع نامبرده شده در متنا مرجع دیگرا در ب
دایل مانک به ترتیر نام نویسندها سال و نتحه ر ر شود؛ مثال( :زرین وبا  .)254 :1372منابع پایانی باید به ترتیر زیر ر ر شود.
الف -کتاب
نامیانواد ی (نام اشدر)ا ناما سال انتشار (درون مانک)ا نام تاب ( Boldشود)ا نام مترجم یا مصح ا شدر محل نشر :نام ناشرا نوبت
چاپ
ب -نشریه
نام یانواد ی (نام اشدر)ا ناما سال انتشار (درون مانک)ا عنوان مقاله (درون یومه) نام نشریه ( Boldشود)ا شماره دورها نتحات
مقاله (از ص تا ص)
ج -مجموعه مقاالت
نام یانواد یا ناما سال انتشار (درون مانک)ا عنوان مقاله (درون یومه)ا نام ردآورنده یا ویراستارا نام مجموعه مقاالت (Bold
شود)ا محل نشرا نام ناشرا شماره نتحات مقاله (از ص تا ص)
د -پایگاههای اینترنتی
نام یانواد یا نام (آیرین تاریخ)ا عنوان موضو (درون یومه)ا نام و نشانی اینترنتی به نورت ایتالیک
ه -لوح فشرده
نام یانواد یا ناما سال انتشار (درون مانک)ا عنوان (درون یومه)ا نام لوح فشرده ( Boldشود)ا محل نشر :نام ناشر.
پیوست
در نورت نیاز.
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