
 لطفا در نگارش متن مقاله به نکات زیر توجه فرمایید:

 Times   11نوشته شود. )در مقاالت التین از قلم B Lotus  12 و قلم Word افزارمتن نوشتار و مطالب الحاقی با نرم •

New Romanاستفاده شود) 

منابع(، بصورت شماره گزاری سرفصل های اصلی )مقدمه، پیشینه تحقیق، روش تحقیق، بحث و بررسی، نتیجه گیری و  •

 B Lotus  12 سیاه و سرفصل های زیرین با استفاده از قلم  B Lotus  13 شده )طبق لیست پایین( با استفاده از قلم

 .سیاه و بدون شماره گزاری درج شوند

سطر اول ذیل ها باید با یک سطر سفید از بخش قبل، جدا و سیاه )بُلد( نوشته شود. عنوان هر بخش اصلی و زیربخش •

 .های دیگر، نباید با تورفتگی آغاز شودهر زیر بخش، بر خالف سطر اول پاراگراف

 .متر باشدسانتی۵/1فاصله میان سطور  •

 .شماره صفحه در متن در پایین هر صفحه درج شود •

واژه و  6000تا  ۵000ها بین ها و فهرست منابع و یادداشتنوشتها، نمودارها، پیحجم نوشتار، با احتساب تصاویر، جدول •

صفحه باشد جهت اصالح به  20صفحة نشریه نباشد. الزم به ذکر است که مقاالتی که حجم آن ها بیشتر از  20بیشتر از 

 .نویسنگان محترم بازگردانده می شوند

ایپ فاصله در تاساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیمالخط مقاله بررسم •

 .الزامی است

ها های جدولها باشد. شمارهکامل در انتهای آنها باید دارای شماره، عنوان و درصورت نیاز، پانوشت کلیه جدول  •

 B Lotus  11 ها و مطالب داخل آنها با قلم. . عنوان جدول2: جدول 1صورت پیاپی باشد؛ مثال: جدول تفکیک و بهبه

 .نوشته شود

 شکل  :1 شکل  :مثال باالی آن درج شود: نام »شکل« درج شده و عنوان شکلذیل عنوانی واحد به نمودارها و اشکال •

استفاده شود تا  Word ها و اشکال از محیطنوشته شود. در تهیة نمودارB Lotus 11  قلم با اشکال کلیه عنوان. 2

در کلیه تصاویر الزامی می باشد. در jpeg  هنگام تنظیم آنها در نسخة نهایی، مشکلی پیش نیاید. استفاده از فرمت

 .صورت ناخوانا بودن یا عدم وضوح تصویر، تصویر از متن مقاله حذف می شود

بار حسب شماره و استفاده برای اولینهای تخصصی و نیز توضیحات اضافی برمعادل التین اسامی، اصطالحات، واژه •

 .ودش آورده مربوطه اصطالح یا و اسم مقابل پرانتز  در

استفاده می شود. ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز )نام خانوادگی نویسنده،  APA در نوشتار مقاالت از شیوه ارجاعات •

های قولفارسی، مانند منابع فارسی عمل شود. نقلسال، شمارة صفحه/ صفحات( نوشته شود. در مورد منابع غیر

درج ( 12متر( از طرف راست )با قلم شمارة سانتیتورفتگی )نیم با متن از جدا صورتمستقیم بیش از چهل واژه به

  .شود



 سایت و کوتاه هایداستان و شعرها »مقاالت، نام و مورب  صورتها و نام مجالت در داخل متن بهنام کتاب •

 .گیرد قرار گیومه داخل اینترنتی«  های

   :متن کلیه مقاالت شامل بخش های زیر می باشد •

 مقاله به فارسی و انگلیسیعنوان کامل  .1

 نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی، رشته، دانشگاه، شهر و کشور محل خدمت کلیه نویسندگان .2

 7 الی ۵ باید کلیدی واژگان تعداد و کلمه، 2۵0 الی 200 باید چکیده متن  چکیده و واژگان کلیدی به فارسی و انگلیسی: .3

 باشد واژه

 نهایی گیری نتیجه بررسی، و بحث و نتایج ینه تحقیق، روش تحقیق، متن اصلی مقاله شامل مقدمه، پیش .4

 APA  فهرست منابع با استفاده از شیوه ارجاعات .5

 


