(عنوان مقاله :فونت  - B Nazaninاندازه  – 61پررنگ به صورت وسط چین)
(عنوان مقاله کوتاه ،رسا و به موضوع اصلي يا پيام مقاله اشاره نمايد)
_______ يک خط فاصله ) - B Nazaninاندازه )11
نام و نام خانوادگی نویسندگان ،*6نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان( 2ب نازنین  62 pt.پررنگ)
_______ يک خط فاصله ) - B Nazaninاندازه )11
1

درجه علمي (وابستگي سازماني)  ،رشته تحصيلي يا تخصص ،آدرس آکادميک (نام گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،شهر) يا محل کار ،نويسنده اول،

(فونت بنازنين اندازه )11pt.؛
 1درجه علمي (وابستگي سازماني)  ،رشته تحصيلي يا تخصص ،آدرس آکادميک (نام گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،شهر) يا محل کار ،ساير نويسندگان،
(فونت بنازنين اندازه )11pt.
نويسنده مسئول با عالمت ستاره مشخص شود.

حداقل دو خط فاصله ) - B Nazaninاندازه )11

چکیده (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)

3/5cm

در متن چکيده بايد مستقيما به مسئلة مورد مطالعه ،اهداف ،روش پژوهش ،يافتهها و نتايج اشاره شود .متن
چکيده با فونت ( - B Nazaninاندازه  ) 11و با يک خط فاصله نوشته شود .طول چکيده در مقاله نبايد کمتر از
 151کلمه و بيشتر از  011کلمه باشد .چکيده بايد کامل و فقط در يک پاراگراف آورده شود .از اشاره به مراجع
و کليات تحقيق در چکيده خودداري گردد .نکته مهم اين است که صفحه اول مقاله فقط بايد حاوي عنوان
مقاله ،نام نويسندگان و موسسه و ايميل آنها ،چکيده و واژگان کليدي باشد و متن اصلي مقاله بايد از صفحه
دوم آغاز شود .مقاله ها بايستي به زبان فارسي يا انگليسي تهيه شده و چکيده آن به هر دو زبان فارسي و
انگليسي ارائه گردد .چکيده انگليسي بايد در انتهاي مقاله قرار گيرد.
_______ يک خط فاصله ) - B Nazaninاندازه )11
واژگان كلیدي :بين  0-5واژه که با کاما ( )،از هم جدا شده و در يک خط باشند (فونت - B Nazanin
اندازه )11
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 -6مقدمه (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)

جدول ( .)6خالصه نوع و اندازه قلمهاي مورد نیاز براي تدوین مقاالت فارسی
قلم (فونت)

عنوان

B Nazanin

عنوان مقاله
نام و نام خانوادگي
مشخصات نويسندگان
نشاني پست الکترونيکي نويسندگان
عنوان بخشها
عنوان زير بخشها
متن چکيده و واژگان کليدي
متن اصلي
زير نويس فارسي
زير نويس التين
عنوان جدول ها ،شکل ها و نمودارها
متن فارسي درون جدول ها
متن التين درون جدول ها
منابع و مراجع فارسي
منابع و مراجع التين
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 -2روش تحقیق (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)
در اين بخش ،به روش تحقيق ،جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گيري ،ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي
ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته ميشود .
-3یافته ها (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)
در اين بخش ،يافته هاي پژوهش گزارش مي شود .يافته ها بايد همراه با جدول ،نمودار ،شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و
نيز شامل توصيف و تحليل دادهها باشد.
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در مقدمه به بيان مسأله ،اهميت موضوع ،ادبيات و پيشينه ،اهداف و فرضيههاي پژوهش پرداخته شود.
مقاالت بايد در قالب نرم افزار مايکروسافت وُرد ( 1111يا  )MS-Word - 1112ارسال گردد .نويسندگاني که از ساير نسخه
ها استفاده ميکنند ،الزم است شکلهاي احتمالي مقاله خود را که با اين نرمافزار تهيه شده ،حتما بهصورت سازگار با نسخه-
هاي ذکر شده ارسال نمايند .متن اصلي مقاله به صورت تک ستوني با فونت  - B Nazaninاندازة  - 11تک فاصله تهيه شود.
عنوان بخشهاي اصلي با فونت  B Nazaninو اندازه  -11پررنگ و عنوان زيربخشها با اندازه  -11پررنگ تايپ شود .تنظيمات
صفحه بايد از باالي صفحه  4/5سانتيمتر و از پايين ،چپ و راست صفحه  1/5سانتيمتر و فاصله شماره صفحه تا پايين صفحه
 1/5سانتيمتر باشد .خط اول همه ي پاراگراف ها بدون تو رفتگي و پاراگراف هاي بعدي با تورفتگي  1/5سانتي متر خواهد بود.
طول مقاله با شکلها و جدولها نبايد حداقل از  5صفحه کمتر و حداکثر از  11صفحه بيشتر باشد.
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 -6-3جدولها ،شکلها و نمودار ها (فونت  - B Nazaninاندازه  - 66پررنگ)
شکل ها و نمودار ها بايد زير نويس و جدول ها باالنويس و سه سري شمارهگذاري مستقل انجام شود و داراي عنووان (توضوي )
باشد و در متن مقاله به آن ارجاع شود .بايد با قلم ب نازنين پررنگ و با اندازه  11 pt.به صورت وسط چين باشد ،هور جودول،
شکل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يک سطر خالي فاصله از متن پيش و پس از آن قرار داده شود .شوکلهواي موجوود در
مقاله بايد خوانا باشد .اگر شکلها از نرمافزارهاي آماري در مقاله اضافه ميشود ،بايد به خوانوايي آن دقوت شوود .بهتور اسوت از
اضافه کردن شکلهاي غيرضروري خودداري شود .شکلهايي که خارج از مايکروسافت ورد تهيه ميشود ،بايد به قالب گرافيکوي
قابل چاپ نيز ارائه شود .و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شکل زير» اجتناب گردد .شکل بايد وسطچوين باشود و از
تنظيم رنگ پيشزمينه در شکلها و نمودارها خودداري کنيد.
براي تهيه جدول ،بهتر است از مايکروسافت ورد استفاده شود و بهگونهاي طراحي شود کوه در يوک صوفحه قورار گيورد .در
تنظيم جداول دقت کنيد که اوالً هيچ خط عمودي در جدول وجود نداشته باشد ،ثانيا تمام عبارات و اصطالحات ،اعداد و نظواير
آن به درستي زير هم قرار گيرند .جداول حتما بايد راست-به-چپ باشد .متن داخل جدول بايد بر طبق اصوول نگوارش فارسوي
باشد و اعداد نيز بايد فارسي تايپ شود .از بهکار بردن نقطه به جاي مميز در اعداد اعشاري فارسي خودداري کنيد.

شکل ( .)6نمونه شکل

 -2-3فرمولها و روابط ریاضی (فونت  - B Nazaninاندازه  - 66پررنگ)
متن فرمولها به صورت چپ چين در يک يا چند سطر نوشته شود .همة متغيرها و اعداد به کار رفته در آنها با فونت
 ،New Romanبا اندازه  11کم رنگ تايپ شوند .همة فرمولها به ترتيب از  1شمارهگذاري شوند.
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 -4بحث و نتیجهگیري (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)
در بخش نتيجه گيري ،نکات مهم انجام شده در کار ،به صورت خالصه توضي داده شوند .در پاراگراف اول اين بخش (قسمت
بحث) ،پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که تا چه حد
ياف ته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است .در پاراگراف دوم اين بخش بايد پيشنهادات ارائه شود.
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-5منابع (فونت  - B Nazaninاندازه  - 62پررنگ)
براي ارجاع به منابع مورد استفاده پس از نقل مطلب در پرانتز به ترتيب (نام خانوادگي نويسنده ،تاريخ نشر ،شماره صفحه) مي-
آيد در صورتي که اثر بيش از يک نويسنده داشته باشد در بار اول به طور کامل و در بار هاي بعد فقط عبارت همکار /همکاران
اضافه مي شود .نقل قول مستقيم حتما داخل گيومه گذاشته شود .در مورد اصطالحات و اسامي خارجي ،هم ارز خارجي آن در
پانويس آورده شود.
استاندارد مرجعدهي مورد قبول در اين کنفرانس APA ،است .بههنگام ذکر مراجع در متن ،نامهاي نويسندگان فارسي
نوشته و در اولين ارجاع به صورت زيرنويس آورده شود .براي ذکر نام مقاله در متن ،فقط نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار
مقاله آورده شده و با کاما جدا ميشود .نمونههايي از ارجاعدهي در متن و تهيه فهرست مراجع در جدول  1آورده شده است.
جدول ( .)2خالصه نوع و اندازه قلم در تدوین مقالههاي فارسی
نوع منبع

در داخل متن

مقاله فارسی و انگلیسی (نام خانوادگي نويسندهي اول و نام
خانوادگي نويسنده دوم ،سال)
با دو نویسنده
مقاله فارسی و انگلیسی (نام خانوادگي نويسندهي اول و
همکاران ،سال)
با بیش از دو نویسنده

نمونهي مقاله انگلیسی

(کوردال و اياناچي)1111 ،

[]1

(نام خانوادگي نويسندهي اول و نام
كتاب فارسی و انگلیسی خانوادگي ساير نويسندگان ،سال ،شماره
صفحه يا صفحات)

در فهرست مراجع
(نام خانوادگي نويسندهي اول ،حرف اول نام همان نويسنده & .نام
خانودگي نويسنده ي دوم ،حرف اول نام نويسنده دوم( .سال انتشار) .عنوان
مقاله .نام نشريه  ،دوره (شماره) ،صفحه شروع مقاله و صفحه پايان مقاله.
(نام خانوادگي نويسنده ي اول ،حرف اول نام نويسنده اول ،.نام خانودگي
نويسندهي دوم ،حرف اول نام نويسنده دوم & ،نام خانوادگي نويسنده سوم،
حرف اول نام نويسنده سوم[( .]5سال انتشار) .عنوان مقاله .نام نشريه  ،دوره
(شماره) ،صفحه شروع مقاله و صفحه پايان مقاله.
Iannacci, F. (2010). Information systems in the & .Cordella, A
.public sector: The e-Government enactment framework
.11–51 ,19 ,Journal of Strategic Information Systems
نام خانوادگي نويسنده ي اول ،حرف اول نام نويسنده اول .و نام خانودگي
نويسندهي دوم ،حرف اول نام نويسنده دوم( .سال انتشار) .عنوان کتاب.
شهر :ناشر.

اگر متن از مقاله يا کتابي بدون تغيير برداشته ميشود ،پس از سال کاما بگذاريد و شماره صفحه يا صفحات را اضافه کنيد.
متن هم بايد در داخل گيومه قرار گيرد و مورب شود.
براي سبک کامل مرجعدهي بر طبق سبک  ،APAميتوانيد به راهنماي ذکر شده در کتابخانه دانشگاه کويينزلند مراجعه
نموده يا فايل زير را دانلود نماييد:
دانلود روش منبع دهي به شيوه APA
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Template for English Abstract
(Times New Roman size 14)
First Author Times New Roman 10 pt bold
Second Author2Times New Roman 10 pt bold
(centered) Affiliation
(centered) Affiliation
Email@daneshpajoohan.ac.ir Times New Roman
Email@daneshpajoohan.ac.ir
10 pt
Affiliation،Third Author
Email@daneshpajoohan.ac.ir
1-11-2- Abstract
The abstract appears before the keywords. Abstract must be about 200 words. However, it must
be limited between 150 to 200 words. The abstract should clearly state, the objective, results and
the conclusion of the work.

1-3- Keywords: maximum of eight keywords seperated by “,”.

1-Corresponding Author

5

مالحظات

اين سمينار بر اصالت مقالههاي دريافتي و نيز عدم بازنشر مقالههاي پذيرفته شده در مجالت يا سمينارهاي ديگر تاکيد دارد .از
اين رو ،نويسندگان با ارسال مقاله به اين مجله ،موارد زير را ميپذيرند:
اين مقاله مستخرج از کارهاي پژوهشي نويسنده يا نويسندگان محترم است و تمامي موارد ذکر شده در ادبيات تنها با ذکر
مرجع و رعايت قوانين و اصول اخالقي علمي در مقاله بهکار رفته است.
اين مقاله پيش از اين در همايشها يا مجالت علمي /غيرعلمي ديگر انتشار نيافته است.
نويسندگان تا زمان پايان فرايند ارزيابي داوري و مشخص شدن نتيجه داوري ،قصد ارسال مقاله را به مجالت يا
همايشهاي ديگر ندارند.
نويسندگان مقاالتي که براي چاپ در اين مجله پذيرفته شده را به مجالت يا همايشهاي ديگر ارسال نخواهند کرد.
نويسندگان با ارسال مقاالتي که داراي موردکاوي کاربردي در شرکتها و سازمان ها هستند ،مجوز نام بردن از آنها در مقاله
را دريافت کردهاند و هر گونه مسئوليت انتشار اسامي اين شرکتها و سازمانها برعهده نويسنده يا نويسندگان محترم است.
همچنین:

کميته علمي همايش در رد يا قبول مقاالت دريافت شده آزاد است.
مقاالت دريافت شده پس از پذيرش ،بازگردانده نخواهد شد.
مسئوليت درستي علمي مقاله و دادههاي آن به عهده نويسنده (گان) خواهد بود.
مقاله را پس از نگارش در قالب فوق ،از طريق وبگاه اينترنتي همايش به نشاني  /1119/fitsارسال نماييد.
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