
  
  
  

 پررنگ) - ١٦اندازه  - B Nazanin فونت: (عنوان مقاله 
  
  

  پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونتنام و نام خانوادگي نويسنده اول (
  )١١اندازه  -B Nazanin  فونت( وابستگي سازماني نويسنده

   pt -  (Times New Roman 10آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 
  

  پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونت(ده دوم نام و نام خانوادگي نويسن
  )١١اندازه  -B Nazanin  فونت(وابستگي سازماني نويسنده 

 pt -  (Times New Roman 10آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 
 
 
 

  پررنگ) - ١٢اندازه  -  B Nazaninفونتچكيده (
 نتايجها و يافته پژوهش، ، اهداف، روشلعهبه مسئلة مورد مطا ستقيمادر متن چكيده بايد م

 B( فونتچكيده با متن  مستثني هستند). چارچوباز اين  غير پژوهشيمقالات اشاره شود (
Nazanin -  ١٥٠ز كمتر اطول چكيده در مقاله نبايد . با يك خط فاصله نوشته شودو  )١٢اندازه 

 اشاره از. آورده شود افپاراگر يك در فقط و كامل بايد . چكيدهباشدكلمه  ٣٠٠كلمه و بيشتر از 
صفحه اول مقاله نكته مهم اين است كه  .گردد خودداري چكيده و كليات تحقيق در مراجع به

ميل آنها، چكيده و واژگان كليدي قاله، نام نويسندگان و موسسه و ايفقط بايد حاوي عنوان م
    باشد و متن اصلي مقاله بايد از صفحه دوم آغاز شود.

  
 Bفونتم جدا شده و در يك خط باشند ((،) از ه كاماواژه كه با  ٣-٥ن بيواژگان كليدي: 

Nazanin  -  ١٢اندازه(  
  

 
  



     
 پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونتمقدمه (

) ارسال گردد. متن اصلي مقاله به MS-Word - 2003يا  2007( مايكروسافت وُرد مقالات بايد در قالب نرم افزار
 B فونتهاي اصلي با تهيه شود. عنوان بخشتك فاصله  - ١٢اندازة  - B Nazanin فونتي با صورت تك ستون

Nazanin از بالاي بايد پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه  -١١ ها با اندازهپررنگ و عنوان زيربخش -١٢ و اندازه
اهميت موضوع، ه بيان مسأله، سانتيمتر باشد. در مقدمه ب ٥/٢صفحه  ، چپ و راستسانتيمتر و از پايين ٣صفحه 

 مقالات غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند).(شود  هاي پژوهش پرداخته، اهداف و فرضيهادبيات و پيشينه
براي رفرنس دهي صفحه بيشتر باشد.  ٢٠صفحه كمتر و حداكثر از  ٥طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از 

) و براي ١٣٩٣د. به عنوان مثال، براي منبع فارسي: (محمودي، وادگي و سال استفاده شوداخل متن، بايد از نام خان
   از شماره گذاري رفرنس ها در داخل متن جدا خودداري شود.). Kumar, 2014منبع انگليسي: (

  
  پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونت(روش تحقيق 

روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي  در اين بخش، به روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و
 مستثني چارچوباز اين  غير پژوهشيمقالات (شود و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي

  هستند).
  

 پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونت( يافته ها
ته ها بايد همراه با جدول، نمودار، شكل و ارائه آمار و ارقام در اين بخش، يافته هاي پژوهش گزارش مي شود. ياف

 ها باشد.    به فارسي و نيز شامل توصيف و تحليل داده
  

   نمودارها  و ها شكل ،ولاجد
 – B Nazanin قلم با چين وسط صورت به كه باشد) توضيح( عنوان و شماره داراي بايد نمودار و شكلجدول،  هر

، ها و نمودارها ول، در بالاي جدول و عنوان شكلاعنوان جد( شود گذاريشماره ١ از ترتيب به و تايپ پررنگ ١٠فونت 
 ، اما در هر دوباشند سفيد و سياه يا و رنگي صورت به توانند ميكل ها ش و نمودارها. )نوشته شود.ين آن در پاي

 هشد ارجاع نمودارها و ها شكل جداول، همة به بايد مقاله متن در. باشد تشخيص قابلبايد  ها آن جزيياتصورت، 
ها اژهو اعداد، اندازة كه كنيد توجه هاشكل تهية درد. اجتناب گرد» شكل زير«يا » جدول زير«و از نوشتن عبارتي مانند 

 نمودار و شكلجدول،  هر. باشند خوانا و واضح كاملاً مقاله، در درج از پس تا باشد بزرگ كافي قدر به هاكميت و
   داده شود.  قرار آن از پس و پيش متن از فاصله خالي سطر يك باو  صفحهبايد در وسط 



  
  
  

  ها و روابط رياضيفرمول
چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به كار رفته در آنها با ها به صورت چپمتن فرمول

  گذاري شوند. شماره ١ها به ترتيب از همة فرمولكم رنگ تايپ شوند.  10 ، با اندازه Times New Roman فونت
  

  پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونت( گيريبحث و نتيجه
در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول اين بخش 

پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي  (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر
نمايد كه  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم اين بخش 

  بايد پيشنهادات ارائه شود.
  

  پررنگ) - ١٢اندازه  - B Nazanin فونت( منابع
بار در منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك آيند (ابتدامنابع در انتهاي مقاله مي

ره متن به آن اشاداخل از بكار بردن منابع اضافي كه در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. 
شود. منابع فارسي ) ذكر APAمشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد ( نشده، جدا خودداري گردد.

تايپ  ١٠نازك با اندازه   Times New Romanفونتو منابع انگليسي را با  ١١اندازه  – B Nazanin فونترا با 
  نماييد. 
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