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 ارائه مقاالت  نگارش

قبل از ارسال مقاالت به ترتیب نویسندگان . باشدبه منظور یکسان بودن ساختار مقاالت، رعایت کلیه ضوابط ارائه شده الزامی می

زبان به مقاالت .اسامی وجود نخواهد داشت وحذف تعویض ،به هیچ وجه امکان اصالح پس از ارسال مقالهمقاالت توجه فرمایید 

مقاله ارسال  ؛گردد یارسال م يجهت داورکمیته علمی  یصبا تشخ يمقاالت مرور ، نیگردد همچن یارسال م يداور يراب یفارس

ارسال نشده  براي همایش دیگريارائه و یا چاپ شده باشد، و همزمان نیز دیگرهمایش هاي ازشده به همایش نبایددر هیچ یک 

مایش در صورت آگاهی از این امر، اجازه دارد فرآیند داوري و چاپ را متوقف کند اگر خالف این امر ثابت شود، دبیرخانه ه. باشد

  .و کلیه موارد حقوقی آن متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود

  )پررنگ Lotus14 لوتوس قلم(عنوان مقاله در یک یا دو سطر تک فاصله 

  

  )، وسط چین 11 نگپرر Lotus لوتوس قلم( 3، نویسنده سوم2،، نویسنده دوم1*نویسنده اول

  :پست الکترونیکی                      .  سمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده اول1
 :پست الکترونیکی                       .دومسمت ونام دانشگاه ،موسسه یا سازمان نویسنده 2
  :پست الکترونیکی      .......سمت و نام مؤسسه یا سازمان نویسنده سوم وسایرنویسندگان 3

  

 .می باشد *مسئولنویسنده  ،نویسنده اول به عنوان 

  

  )پررنگ12 زربی (چکیده 

 ودر متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداري شود و مستقیماً به مسئلۀ مورد مطالعه و اهداف آن، اساس کار،روش مورد استفاده 

 2سمت راسـت و  سانتیمتر از لبه  5/2 با حاشیه تک فاصلهو ساده زربی  12مقاله با قلم چکیده متن . نتایج کار به طور مختصر اشاره شود

سـتی  بای چکیده.فاصله خطوط از یکدیگر یک سانتیمتر خواهد بود. هاي ردیف شده نوشته شود کناره کاغذ، با سانتیمتر از لبه سمت چپ

  .کلمه باشد 350بایستی حداکثر شامل  چکیده .خودداري شود دهاز اشاره به مراجع در چکی گویاي مطالب مقاله باشد وبه تنهایی 

  ----- ) ساده  زربی  12(سطر فاصله  2 -----  

  

   ).ساده 12 زر بی قلم(از هم جدا شده باشند  )،(با ویرگول  که واژه 9کثر و حدا 4قل حدا )پررنگ 12زربی  (:هاي کلیدي واژه
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  :)غاز صفحه دوماز آو پرنگ 14 زر بی(مقدمه  -1

مقاالتی که طبق این فرمت ارائـه نشـده باشـند قبـل از     .کلیه مقاالت ارسالی به همایش باید طبق فرمت مشخص شده تهیه وارسال گردند

کنـد تـا مقالـۀ خـود را بـا طـرح مـورد قبـول          ه نویسندگان مقاالت فارسی کمک میاین راهنما ب .ارجاع براي داوري حذف خواهند شد

  .توجه شود که صورت ظاهري این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهیۀ مقاالت است. نمایند تهیه همایش

اسـتفاده  ) 2010یـا Word2007(راي تایپ مقاله به فارسی، فقط از نرم افزار ب

 وتهیه  ساده12 بی زر )فونت(متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم . شود

ها بـا قلـم    پررنگ و عنوان زیربخش 14و اندازه بی زر ها با قلم عنوان همۀ بخش

 عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خـط . پررنگ تایپ شود 13و اندازه  زر بی

   .دشوگذاري  ی تایپ و شمارهلبخالی فاصله از انتهاي متن بخش ق

سـانتیمتر تنظـیم    2سـانتیمتر و از چـپ    2.5فاصله مطالب از راست، بـاال و پـایین   

  )ساده 12 رزبی  (.شود

  

  

  

  

  

  ارسال اصل مقاالت به دبیرخانه -2

لطفا از ارسال اصل وچکیده مقاالت خود به آدرس پست . انجام می گیردقسمت ارسال مقاله  واز طریق وب سایت همایش تنها

  .الکترونیک مقاله خودداري نمایید

  

  تعداد صفحات مقاله  -3

  .صفحه کمتر باشد8و از تر صفحه بیش22نباید از  همایشمقاالت ارائه شده به 

  

  فرمول ها و روابط  -4

هـا بـه    همۀ فرمـول . شونددرج ایجاد شده و به صورت چپ چین در یک یا چند سطر  Equation با استفاده ازها باید  متن فرمول

  .شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول قرار گیرد. گذاري شوند شماره 1ترتیب از 

  

  نمودارها و جداول -5

 بی زرآن با قلم  بااليدر  ،صورت وسط چینه باشد، که ب) توضیح(باید داراي شماره و عنوان  ها ها از جمله منحنی ها و شکل جدول

شماره گذاري  1به ترتیب از و  نوشته شوندپررنگ  11اندازه  زربی عنوان شکل در زیر شکل و با قلم  تایپ و 11پررنگ و اندازه

 Times Newدر پرانتز نوشته شوند و اندازه متن داخل جداول و اشکال حداقل ها و جدولها  هاي شکل تمام شماره. شوند

Roman 8 شود،  در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع می ها ها و منحنی ، شکلها بهتر است جدول.باشد زربی  10و یا

با یک سطر خالی  ، شکل و منحنی،هر جدول. ها باید به صورت فارسی و وسط چین تایپ شوند اعداد در جدول همۀ. قرار گیرند

در متن  In line with textصورت   ها باید خوانا بوده و به دقت شود تمام شکل .اده شودفاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار د

  .ده نشوددر جداول از خطوط عمودي استفا .آورده شود
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  جدول نمونه ) 1(جدول 

  

  هاتعداد ماه  گزارش  عنوان    فصل

  2  20  مقدمه    1

  3  40  روش تحقیق    2

  3  40  تحلیل اطالعات    3

  

  

تمامی نمودارها وجداول باید با رزولیشن مناسب بوده و بـه راحتـی قابـل خوانـدن     . نمودارها و جداول به آسانی قابل خواندن باشند

  .باشند

  

  
  نمونه یک نمودار )2(شکل

   مراجع  -6

شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک .). گردد اشاره آن به یا و گیرد قرار استفاده مورد مقاله متن در بار هر مرجع بایستی حداقل یک(

ه داخل پرانتز باشد و منبع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام خانوادگی نویسنده ، سال انتشار و شماره صفح APA یا و شیکاگو

و مراجـع   pt. 11سـاده  زربـی   قلـم  با را فارسی مراجع)ذکر شماره صفحه الزامی نیست()22:1387رهنمایی(: مانند. آورده شود

ـ   . نازك تایپ نمایید Times New Roman pt. 10انگلیسی را با قلم  نـام  ( صـورت   ه اشاره به مراجع در داخل مـتن بایسـتی ب

و سـپس مراجـع زبـان     یاره شود؛ سپس مراجع به ترتیب حروف الفبا و با شروع از مراجع زبان فارساش) مؤلف،سال و شماره صفحه

  .شوند وردهمقاله آ يمرتّب شده ودرانتها ،یانگلیس

 
  .ناشر .جلد محل انتشار،؛ عنوان کتاب، )سال انتشار( یامترجم،)گان نویسنده(نویسنده خانوادگی، نام نام:  کتاب) الف

 ،عنوان مقاله ، نام مجله ، شماره مجله، ناشر مربوطه)سال انتشار(، ) نگا هنویسند(خانوادگی،نام نویسنده نام : مجله  )ب

 ، شمارة نشریه، مکان نشر ، نام نشریه، دوره»عنوان مقاله«؛ )سال انتشار( ،)نویسندگان(خانوادگی، نام نام: مقاالت) ب

 ،سایت)آدرس(،عنوان اثر،شناسه)سال انتشار یا دسترسی(، )گانهیسندنو(نام خانوادگی ، نام نویسنده : اینترنت ) ج

، نام اسـتاد راهنمـا و مشـاوران، شـهر      ؛ عنوان کامل رساله)سال تحصیلی که رساله دفاع شده است(خانوادگی، نام  نام: ها نامه پایان) د

  نام دانشگاه، : محل استقرار دانشکده یا دانشگاه
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  تشکر و قدردانی -7

  .گیري آورده شود در صورت نیاز بعد از نتیجه این بخش

  

  ها پیوست -8

در صورت داشتن بیش از یک پیوست در مقاله، با حروف ابجد آنها را به ترتیب، بعد از بخش تشکر و قدردانی و قبل از مراجع 

و عدد معرف پیوست و ترتیب است و براي شماره گذاري آنها ترکیبی از حروف ابجد  4نحوه نوشتن معادالت مطابق بخش . بیاورید

 .باشد که معرف شماره معادالت الف می) 2-الف(و ) 1-الف(ارائه آنها در آن پیوست،  استفاده کنید مانند 

  نکات مهم  -9

  .خواهد بودبرعهده نویسندگان مقاالت  مقاالت ومحتواي مسئولیت علمی -9-1

  .مورد استفاده باشد منابعي کلیدي، مقدمه، نتایج،بحث ونتیجه گیري و عنوان، چکیده، واژه ها: مقاالت ارسالی بایستی شامل -9-2

  .مطالب مقاالت آزاد می باشدوچاپ کمیته علمی همایش در خصوص ویرایش  -9-3

  .شود مقاالت ارسالی برگشت داده نمی -9-4

 يمحتـوا  ومیکنسرسـ  گـاه یادرپ،مرجع دانـش   CIVILICA تیدر سا سندگانیشده پس از ثبت نام نو رفتهیمقاالت پذ هیکل-9-5

  .به نام نویسندگان مقاله ثبت ملی خواهند شد یثبت مل یمل

اي کـه مـورد    مقالـه . شـود  اعـالم مـی   وسامانه کاربري نویسنده مسـول  همایشنتیجۀ داوري مقاالت از طریق اعالم در سایت . -9-6

) گـردد  اعالم می همایشکه در سایت (رد نظر داوران، گیرد، باید با توجه به تصحیحات احتمالی مو پذیرش قطعی یا مشروط قرار می

ارائه و یا چاپ شـده باشـد، و   ) داخلی یا خارجی( يهیچ یک ازهمایش ها ددرینبا شیمقاله ارسال شده به هما .بازنگري و تهیه شود

هـاي حقـوقی امـر    درغیر این صورت ضمن حذف مقاله مذکور کلیه مسـئولیت  . ارسال نشده باشد يگرید شیهما يزبرایهمزمان ن

  .متوجه نویسندگان مقاله خواهد بود

و از . خواهـد بـود   نویسندگان مقاالت از کپی برداري مقاالت دیگران خودداري نموده و حق قانونی مقاالت ارائه شده برعهده -9-10

  .برخورد نماید شمابا  می تواند مطابق قانون  رخانهیارائه هر گونه مدارك و فیش جعلی خودداري نموده ، در غیر اینصورت دب

  .یدنمای يخوددار) متعارف ریجهت دار و غ یاسیموضوعات س رینظ( یتخصص يبا محتوا ریاز درج هرگونه مطلب مغا -9-11

  

  يسربلند و یتموفقبا آرزوي 

  همایش  دبیرخانه


