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 B Titr 14pt خط، فونت 2يا  1در مقاله  عنوان
 

 (B Zar 13 pt, Bold) ...دوم ،   سندةی اول ، نو سندةینو
 (BZar 12 pt, Bold) اول  سندةیسمت نو -1

 (B Zar 12 pt, Bold) دوم  سندةیسمت نو -2
 

Email: (Times 10 pt) 

 

 

  دهیچک
 شود. یم افتیهمزمان در مقاله و اصل دهیچک ،در وقت ییبمنظور صرفه جو یمحقق گرام

 :دیبا دقت توجه فرمائ  ریلطفاً قبل از انجام ثبت و ارسال هر مقاله به نکات ز

تنظیم گردد که جهت سهولت کار نویسندگان، فایل  راهنماي نگارش مقاالت  تمامی مقاالت ارسالی بایستی مطالبق  -1

  )همین فایل( تهیه گردیده تا نویسندگان محترم مطالب را در آن جایگذاري نمایند.تمپلت 

قلم هاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف مقاله(آورده شده یا در انتهاي فایل )  طبق فرمتی که در جدولمتن مقاله  -2

 تنظیم گردد  متن ، توضیح داده شده،

 باشد.قابل پذیرش نمی  Emailها یا ارسال فایل از طریق  سایر فرمت   .ارسال گردد word بصورت   الهالزم است مق  -3

 است.  صفحه 15باشد حداکثر تعداد صفحات  مقاله که شامل متن و کلیه اجزاي آن نظیر شکل ها و جداول می  -4

 

باید داراي یک    هر   40  حواشی  داراي  گردیده،   تهیه  پاراگراف  یک  در   که  باشد  اي  کلمه   250تا    150  چکیدهمقاله 

از لبه چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش    يمتر یلمی  35  و  راستاز لبه    ي متریلمی

  د.گردتحقیق و دستاوردهاي مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی 

 

 ( B Zar12pt Bold)کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند.  5حداکثر  کليدي: واژگان
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 )از صحفه بعد از چکیده آغاز شود( مقدمه( 1

 این بخش شامل بیان مساله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق، بحث نظري، سواالت و اهداف تحقیق می شود.

  Wordرعایت این ضوابط براي همه نویسندگان محترم اجباري است. براي نگارش مقاالت ضروري است از نرم افزار  

صورت  ه  در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. متن مقاله ب   single و فاصله خطوط    (B Zar13pt)استفاده شود. از فونت  

میلیمتر پایین تهیه گردد. عنوان    30میلیمتر از باال و    40میلیمتر از چپ،   30میلیمتر از راست و    30ستونی و با حاشیه  تک

، با شماره بخش و با فاصله دو خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته  (B Titr12pt)هر بخش با فونت  

لیمتر فرورفتگی داشته  می  10ها، به جز اولین پاراگراف بعد از متن، به صورت هماهنگ  شود. اولین خط همه پاراگراف

 باشد.

 

 ( روش تحقیق2

هاي تحلیل اطالعات به انضمام معرفی  ها، روش و تکنیک در این بخش بایستی نوع تحقیق، روشهاي گردآوري داده 

 جامعه مورد مطالعه و نمونه گیري آن آورده شود.

 

 ( یافته های تحقیق3

به تفصیل و تحلیل در این بخش شرح داده می    میدانی تماماً  داده هاي گردآوري شده با مطالعات اسنادي یا پیمایشی و 

 شود.

 

اولین طرح در متن قرار گیرند. شکلکلیه شکل  از  باید در داخل متن مقاله و بالفاصله پس  از  ها و ترسیمات  باید  ها 

اي انتخاب گردند  اندازهکیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند. حروف، عالئم و عناوین باید به  

که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل داراي یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع  

 شود.شده باشد. همچنین هر شکل داراي عنوان مستقلی است که در زیر شکل نوشته می

 

ولین طرح در متن قرار گیرند. حروف، عالئم و عناوین باید به  کلیه جداول باید در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از ا

اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر جدول داراي یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید اندازه

شود.  می  در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر جدول داراي عنوان مستقلی است که در باالي جدول نوشته

 کند. یک خط خالی در باال و پایین جدول آنرا از بقیه متن جدا می 
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( نوشته شوند. شماره هر  10ptالمقدور  و اندازه مناسب )حتی  Times New Romanهمه روابط در مرکز خط و با فونت   

 نمونه به رابطه زیر توجه گردد.    رابطه به صورت ترتییی و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد. به عنوان
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                                                              (1) 

که در آن
w   و

b اي با سرعتمتغیرهاي ... براي ذرهV


rدر موقعیت


 هستند. tو زمان

 

 و پیشنهادات گیرينتیجه (4

 گیري بپردازد. بندي نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجههر مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمع

 

 تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می 

 

 منابع  (5

شوند. براي نوشته می (Times New Roman 12pt)فهرست منابع به عنوان آخرین بخش مقاله با فونت  •

 استفاده گردد. (BZar 13pt)مراجع فارسی، از فونت 

 باید به صورت درون متنی و همچنین در پایان مقاله ذکر شوند. نحوه استناد: منابع و مآخذ   •

( باشد، به گونه اي که ابتدا نام مؤلف یا مؤلفان، سال   APAارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز )  -      

یا انگلیسی(   انتشار و صفحه ذکر شود. شایان ذکر است که ارجاع به کارهاي چاپ شده به همان زبان اصلی )فارسی 

 باشد. به 

 ( Warf, 2006 : 26-8( یا )  62:  1395نمونه: )افراخته،  عنوان                 

در پایان مقاله، منابع مورد استفاده در متن مقاله، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده، به شرح ذیل   -            

 آورده شود: 

نام مؤلف اصلی، مؤلفان بعدي نام و نام خانوادگی، )سال چاپ(، عنوان کتاب )با  * کتاب: نام خانوادگی،               

 ایتالیک(، ناشر، محل انتشار.  قلم سیاه

 

 نمونه فارسی:                

 ، تهران. سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی،  مدیریت سبز(، 1392، ) شمس السادات ،زاهدي 
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 نمونه انگليسی:             
-Warf, B. (2006), Encyclopedia of Human Geography ,Sage Publication, London. 

            

مقاله: نام خانوادگی، نام مؤلف اصلی، مؤلفان بعدي نام و نام خانوادگی، در صورت مترجم نام خانوادگی، نام   *    

، عنوان مقاله با قلم سیاه ایتالیک، عنوان مجله، دوره،  ( خانوادگی، )سال چاپاصلی، مترجمان بعدي نام و نام  مترجم

 شماره مجله، شماره صفحات مقاله در مجله.

 

 نمونه فارسی:                 

بررسی ميزان برخورداري سازمان    ،( 1391)   ،همایون فرهادیان  و  لیال رفیعی  ، عنایت  عباسی، 

،  از ویژگی هاي یك سازمان یادگيرنده   هاي مردم نهاد زیست محيطی شهر تهران

 . 53-72صص  ،4شماره  چهارم،دوره   ،یدولت  تیریفصلنامة مد

 نمونه انگليسی:                  
avindra, K. (2007), “Resettlement and Rehabilitation Issues in Uttaranchal (India) with 

Reference to Natural Disasters  ,” - Disaster Prevention and Management: An International 

Journal, Vol. 16, No. 3, PP. 361-36 
    

* در صورت استفاده از منابع اینترنتی معتبر، عالوه بر رعایت روش ذکر منبع که توضیح داده شد، نشانی اینترنتی        

 منبع 

 نیز در ادامه آورده شود، و سپس داخل پرانتز تاریخ مراجعه اینترنتی قید شود. مثال:                    

0).edu (April 200www.emoryStark, 2000, Women and Globalization, available at:  
 

 قابل توجه نويسندگان محترم:

 رج شده باشد.دعنوان همایش و  آرممقاله،  لطفاً توجه کنید که باالي تمامی صفحات

 

 ساختار مقاله: 

 زیر باشد: تیترهایمقاالت ارسالی بایستی دارای 

 عنوان مقاله  (1

 چکیده (2

 واژگان کلیدی  (3

 مبانی نظری( )شامل بیان مساله، اهداف، ضرورت و  مقدمه (4

 روش تحقیق  (5

http://www.emory/
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 یافته های تحقیق  (6

 نتیجه گیری و پیشنهادات  (7

 منابع  (8

 مختلف مقاله  یها  مورد استفاده در بخش  ی قلم ها

 قلم بخش مقاله 

 B Titr 14pt, Bold عنوان مقاله 

 B Zar 13 pt, Bold نام نویسندگان

 B Zar 12 pt, Bold سمت نویسندگان

Email Times 10 pt 

 B Titr 12pt, Bold )تیتر مطالب( عناوین بخش ها

 B Zar 13pt متن 

 B Zar 12pt  Bold واژگان کلیدی

 B Zar 9pt ها زیرنویس

  Times New Roman 10pt روابط 

 B Zar 9pt Bold و جداول عناوین اشکال

 Times New Roman 12pt مراجع انگلیسی 

Italic 
 B Zar 13pt مراجع فارسی 

 


