
 

 پررنگ( B Lotus pt. 14با قلم  کلمه 12حداکثر در )عنوان مقاله 

 ----پررنگ( B Lotus pt. 14 قلم يك سطر فاصله )----
 سوم نام و نام خانوادگي نويسنده،  نام و نام خانوادگي  نويسنده دوم، * نام و نام خانوادگي نويسنده اول

 وابستگی سازمانی

 آدرس پست الکترونیکی

 شماره تماس –آدرس پستی 

 (برای ساير اطالعات شخصی B Lotus pt.  12 قلمبرای نام و نام خانوادگی،  B Lotus pt.  11 قلم)

 

 ----(نازك B Lotus 12سطر فاصله ) 4 ----

 هنده با كشيدن يك خط زير نام نويسنده مشخص شود.عهده دار مكاتبات با عالمت ستاره و ارايه د

 

 (نازک bold B Lotus pt. 12 ) چكيده
كار، و روش ، اساس مقالهدر متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه و اهداف 

 300كلمله و بيتلتر از  150طول چكيده در مقاله كامل  كمتلر از این مطالعه به طور مختصر اشاره شود.  یافته ها و نتایج
 باشد. از اشاره به مراجل  در چكيلده خلودداري شلود. یك پاراگرافو فقط داراي  ه تنهایي كام چكيده باید ب. كلمه نباشد

سانتيمتر از سمت چپ كاغذ، باا  5/3، فاصله سانتيمتر 1.5با فاصله خطوط  pt. 12اندازه   B Lotusچكيده مقاله با قلم )

 (نوشته شود (Justfy) هاي رديف شدهكناره

 ----نازك( B Lotus  pt. 11سطر فاصله ) 1 ----

 (B Lotus  pt.11( از هم جدا شده و در يك خط باشند. )قلم ،) كاماواژه كه با  5و حداكثر  3حداقل  :هاي كلیديواژه

 ----نازك(  B Lotus  pt. 11سطر فاصله ) 1 ----

  (B Lotus bold pt. 12) مقدمهـ 1   
استفاده كنيد. متن اصلي مقاله به صاورت تاك  2007 (MS-Word 2007)زار مايكروسافت ورد نسخة افبراي تايپ مقاله به زبان فارسي، فقط از نرم

 pt 12.و انادازه   Lotus Bهاا باا قلام تهيه شود. عنوان همه بخش )single space(تك فاصله  pt 13.و اندازه   Lotus Bبا قلم )فونت( ستوني 

 سانتيمتر 3باال و پايين   2.5فاصله از لبه كاغذ از سمت چپ و سمت راست    تايپ شود. بولد 11زه و اندا  BTitrها با قلم و عنوان زيربخش بولد
  ساختار مقاله-2

 مرتبط، اهداف و سواالت پژوهتي مطالعات انجام شده شام  ضرورت،( :  Introduction )مقدمه -

، ابلاار وش نمونله گيلريو ر روش، جامعله مملاري،  نمونله توجله بله(: Research Method ) روش پژوهش -

  داده ها و روش هاي تجایه و تحلي  داده هاگردموري 

   یافته ها همراه با جدول، نمودار و شك  با ارایه ممار و ارقام(: Research Findings)یافته هاي پژوهش -

بصورت علملي، ها این قسمت محقق به ارائه یافته در (: Discussion & Conclusion)بحث و نتیجه گیري -

 :توجه شود عام  سهاین به پرداخته و 
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 مقدمه است.
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 ( پیشنهاد3نگري ( آینده 2 بندي یافته هاجمع( 1

 منابع و مآخذ -
منلاب   نلازك تایلن نمایيلد pt. 10 (Times New Romanتلایما )و مراج  انگليسي را با قلم  pt. 12نازك   B Lotusمراج  فارسي را با قلم 

 ،پرانتز )درون متنی(باشد. )نام خانوادگی نویسندهشك  داخ  اشاره به مراج  در داخ  متن بایستي به  ظيم شده باشند.بایستي به صورت الفبایي تن

 ( 89: 1380(؛ كتاب )اللهياري، 1380)اللهياري، به عنوان مثال:  مقاله .انجام شود (: شماره صفحهسال انتشار

  منابعنمونه 
 در مورد مقاالت:

 صفحه انتهایي –ه اغازین صفح (:شماره). دورهعنوان مجلهعنوان مقاله.  .ده، نام نویسنده. سال انتتارنام خانوادگي نویسن

 در مورد كتاب:
 .. مح  نتر: نام ناشرعنوان كتاب .نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده. سال انتتار

 

 به شکل زیر عمل شود: ( ضمن توجه به ساختار كلی مقاالتتحلیلی)كیفی -ش هاي توصیفیدر پژوهنکته: 

 فهرست منابع -5شنهادها ینتیجه گیري و ارائه پ -4مقاله  متن اصلی -3مقدمه  -2چکیده  -1

 ـ حداكثر طول مقاله 3
نبایلد از شلود، ها كه منطبق با این دستورالعم  تهيه ميها و جدولبا توجه به محدودیت در چاپ مقاالت، حداكثر طول هر مقالة كام  شام  شك 

 باشد. 1.5فاصله سطرها  بيتتر باشد. A4صفحة  51

 نويس هاـ پا4
چين بلا هاي التين به صورت چنو پاورقي pt. 10و اندازة   B Lotusچين با قلم موارد فارسي به صورت راست دردر صورت نياز به درج پاورقي، 

  نوشته شوند. pt. 9اندازة  Times New Romanقلم 
 

 هاـ جدول5
تاین و بله   pt. 11پررنگ و اندازة  B Lotusچين در باالي جدول با قلم داراي شماره و عنوان )توضيح( باشد، كه به صورت وسط هر جدول باید

شود، درج گردند. كليه متون در داخ  جدول اگلر ها در داخ  متن و پس از جایي كه به منها ارجاع ميشود. بهتر است جدولگذاري ميشماره 1ترتيب از 
 بایلد (pt. Times New Roman 8چين )نازك( و اگر التين باشند بله صلورت چلن B Lotus  pt. 10چين )ي باشند به صورت راستفارس

 تاین شوند. 
 

 ها و نمودارها ـ شكل 6
تایلن و بله  pt. 11زة و انلداپررنلگ  Lotus Bبا قللم  در زیر منچين هر شك  و نمودار باید داراي شماره و عنوان )توضيح( باشد كه به صورت وسط

 شود.گذاري ميشماره 1ترتيب از 


