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چکیده
هر مقاله بايد داراي يک خلاصهه باشهد که در يک پاراگراف تهيه گرديده ،اين بخش بايد بصهرر متقق بياگرر مرور ،،اهداف ،رش
تحقيق ش دسهقاشردهاي مقاله باشد شل يک مقدمه تلق گي گردد .چکيده حداکثر شام  033کليه در يک يا دش پاراگراف برده با قلم
BNazaninاگدازه  11براي گرشقار فارس ش با قلم  Times New Romanبا اگدازه  13براي لغا اگرليت گرشقه شرد.
کلمات کلیدي :حداکثر  5کليه ،مجزا شههده با شيرگرل ،با قلم  BNazaninاگدازه  11براي گرشههقار فارس ه ش با قلم Times New

 Romanبا اگدازه  13براي لغا اگرليت .

 .1مقدمه (با  2خط  BNazanin 11ptفاصله از کليا کليدي)
مقن مقهاله گيز هيور بخش چکيده ،با قلم  BNazaninاگدازه  11ش قلم  Times New Romanبا اگدازه  13براي لغا اگرليتههه
گرشقه شرد .عنرا بخش ها ش زير بخش ها ( به عنرا گيرگه ) -1-1:بايد با قلم  BNazaninاگدازه  12ش پررگگ شياره گذاري شرد.

 .2ارسال مقالات کامل
کليه مقالا کام ترسههط داشرا کناراگم مررد ارزياب قرار م گيرگد .به اين منظرر لازم اسههف فاي مقاله ،که مبابق با وههرابط اين
راهنيا تهيه شهده ارسال شرد .ساير فرمفها يا ارسال فاي از طريق  emailقاب پذير گي باشد .هيونين فاي مررد گظر بايد حاشي
مقن مقاله ش کليه اجزاي آ (در صرر گياز)شام شک ها ش جدشلها باشد.
در هر بخش يها زيربخش يک يا چند بند (پاراگراف) شجرد دارد .دقف شهههرد که جيلا هر بند زگجيرشار به هم مربرط باشهههند ش يک
مرور ،را دگبال کنند.

.3حداکثر صفحات
حداکثر تعداد صاحا

مقاله که شام مقن ش کليه اجزاي آ گظير شک ها ش جداشل م باشد  5صاحه اسف.

.4زيرنويس
در صرر گياز به اسقااده از زيرگريم ،از فرگف(  )BNazanin 13ptاسقااده گردد.

 .5اشکال و جداول
کليه شهک ها ش جداشل بايد در داخ مقن مقاله ش بلافاصله پم از اشلين طرح در مقن قرار گيرگد .شک ها بايد از کيايف کاف
برخرردار برده ش شاوح ش شااف ترسيم گردگد .حرشف ،علائم ش عناشين بايد به اگدازهاي اگقخاب گردگد که خراگا ش قاب تاکيک
باشند .هر شک ش جدشل داراي يک شياره ترتيب متقق اسف که حقيا بايد در داخ مقن به آ ارجا ،شده باشد .هيونين
1

هر شک داراي عنرا متققل اسف که با فرگف (  )BNazanin 11ptدر زير شک گرشقه م شرد .هيونين هر جدشل داراي
عنرا متققل اسف که با فرگف (  )BNazanin 11ptدر بالاي جدشل گرشقه م شرد .يک خط خال در بالا ش پايين اشکال ش
جداشل آگرا از بقيه مقن جدا م کند.
 .6نتیجهگیري
هر مقاله بايد با ارائه ترويحا مشخص به جيعبندي گقايج تحقيق ارائه شده در بخش گقيجهگيري بپردازد.
.7سپاسگزاري
درصرر لزشم ،بخش کرتاه تقدير ش تشکر م تراگد قب از ارائه فهرسف مراجع ذکر گردد.
مراجع
بخش مراجع در اگقهاي مقاله قرار م گيرد ش عنرا آ داراي شياره گيتف .در گرشقن مراجع ابقدا مراجع فارس ش بعد مراجع اگرليت
را با ذکر شياره ش به ترتيب حرشف الابا مرتب گياييد .در مقاله بايد به هية مراجع اشاره شرد .مشخصا هر مرجع به صرر کام ش
در قالب اسهقاگدارد زير ذکر شرگد .مراجع فارس با قلم  BNazaninگازك اگدازه 11ش مراجع اگرليت با قلم Times New Roman
اگدازه  13ذکر شرگد.
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گام خاگرادگ  ،گام گريتندگا يا گام مرستهاي که گقش گريتنده را دارد ،عنوان کامل کتاب ،گام خاگرادگ  ،گام مقرجيا با
قيد کليه ترجية ،گام خاگرادگ  ،شياره جلد ،شياره شيرايش ،مح گشر ،گام گاشر ،تاريخ اگقشار.

.2

گام خاگرادگ  ،گام گريتهندگا  ،عنوان پاياننامه ،درجهاي که پايا گامه براي دريافف آ گرشهقه شهده اسهف ،گام داگشراه،
مح داگشراه ،شياره صاحهها ،تاريخ اگقشار.

.0

دهنده ،مح اگجام طرح ،تاريخ اگجام

گام خاگرادگ  ،گام مجري ،عنوان طرح پژوهش ي  ،شههياره تبف ،گام کام سههاار
طرح.

.4

گام خاگرادگ  ،گام گريتهندگا " ،عنوان مقاله" ،گام مجله يا کناراگم ،شهياره دشره يا مجله ،شهياره صاحهها ،مح چاپ
مجله يا برگزاري کناراگم ،تاريخ اگقشار.
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