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 دانشگاهی هاينظام در کیفیتو تضمین  ارزیابی کنفرانس پانزدهمین در ارائه جهت مقالات نگارش راهنماي

 
 آراییصفحه -1

- دوم صفحه ابتداي از) صفحه 55 در حداکثر سانتیمتر، 5.5 راست و 5.5 چپ ،5 پایین ،5 بالا حاشیه با بالاتر یا 3002 نسخه Wordافزار مقاله در نرم

 .شود تایپ Single خطوط فاصله با (انگلیسی چکیده و ضمایم گرفتن نظر در بدون منابع انتهاي تا  -فارسی چکیده و عنوان

 
 هانوشته فونت  -2

 شوند: تایپ زیر جدول مطابق Times New roman قلم با لاتین هاينوشته و Blotus قلم با فارسی هاينوشته مقاله کل در

 
 اندازه قلم و نوع حالت قلم نوع نوشته اندازه قلم و نوع حالت قلم نوع نوشته

 B Lotus 11 (Regularمعمولی ) نمودار یا جدول درون لاتین متن B Titr 11 (Boldپررنگ ) مقاله عنوان

 Times New Roman 10 (Regularمعمولی ) نمودار یا جدول درون لاتین متن B Lotus 13 (Regularمعمولی ) فارسی يچکیده

 Times New Roman 10 (Regularمعمولی ) منابع لاتین B Lotus 13 (Regularمعمولی ) هاکلیدواژه

 B Lotus 12 (Regularمعمولی ) منابع فارسی B Lotus 13 (Regularمعمولی ) متن فارسی

 لاتین کلمات یا اختصارها

 مقاله درون متن
 Times New (Regularمعمولی )

Roman 10 
 Times New Roman 12 (Regularمعمولی ) چکیده

 Times New Roman 8 (Regularمعمولی ) (Footnotesهاي لاتین )زیرنویس B Lotus 10 (Regularمعمولی ) فارسی يهازیرنویس

 

 مقالات کلی ساختار -2

 :اول صفحه

 (باشد گویا و کوتاه ممکن حد تا) مقاله کامل عنوان -

 در. شود هداد (رفرنس) ارجاع صفحه پایین به" تخصص علمی، رتبه سمت،"توضیحات افزودن براي) چین وسط ، (گان)نویسنده خانوادگی نام و نام  -

 نام .شود نوشته «مسئول نویسنده» واژه مسوول نویسنده سمت روبروي صفحه پایین

 و همراه) تلفن شماره پستی، نشانی :شامل (گان)نویسنده براي کامل تماس مشخصات و اشتغال محل مؤسسه /دانشگاه

 .الکترونیک پست و نمابر ،(ثابت

 هاواژهکلید و چکیده  -

 

 



         
          های دانشگاهیپانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام                

15
th

 Conference on Assessment and Quality Assurance in University Systems 

  دانشگاه کردستان 9022اردیبهشت  02و  91 

 

 :مقاله انتهاي تا دوم صفحه

 :باشد زیر ترتیب به و شده گذاريشماره صورت به مقاله اصلی بدنه

 .مقاله ساختار معرفی و فرضیات و پرسش تحقیق، هدف مساله، بیان موضوع، اجمالی معرفی شامل :مقدمه .5

 نوآوري به قدیم، جدید از ترتیب به دیگران توسط یافته انجام مطالعات و مفهومی الگوهاي مرتبط، نظریات شامل بخش این موضوع: ادبیات .3

 قبلی. مقالات با ارتباط در مقاله

 .متغیرها گیرياندازه نحوه متغیرها، ارتباط متغیرها، معرفی شامل مدل تصریح ها،داده آوريجمع منابع و آماري شواهد :شامل شناسیروش .2

 ها.یافته با متناسب پیشنهادها و هافرضیه رد یا قبول مورد در آمده دست به نتایج مقاله و کلیدي هايیافته پیشنهادها: و نتایج .5

 .شود آورده الفباء حروف ترتیب به و APA روش به منابع مقاله انتهاي قسمت در :ماخذ و منابع .5

 
 فارسی متن در خارجی هايواژه -4

 یا متعارف غیر و ضروري خارجی هاينام مورد در .شود استفاده متعارف و مصطلح فارسی هايمعادل از امکان حد در خارجی هاينام و هاواژه براي

 صفحه همان پایین در زیرنویس صورت به آن لاتین معادل ها،واژه اینگونه بیان از پس بلافاصله ارجاع اولین در فقط فارسی، مصطلح غیر هايمعادل

 .شود قید

 
 ریاضی روابط و هافرمول -5

 عبارت و متن در رفته کارهب هايفرمول و روابط فونت .شود آورده ترتیب شماره با و تایپ  Wordنویسیفرمول از استفاده با ریاضی روابط یا هافرمول

 .باشد 50 انگلیسی

 
 دهیارجاع -6

 :شود رعایت زیر موارد منابع معرفی در

 شوند. معرفی منابع فهرست در شده استفاده هاآن از متن در که منابعی فقط 

 نام خانوادگی صورت به جمله پایان در و صفحه( )سال: نویسنده نامخانوادگی صورت به جمله ابتداي در مقاله: متن در منابع معرفی( 

 صفحه(. سال: نویسنده،

 شود. زیرنویس آن لاتین معادل و شده ارائه فارسی صورت به متن داخل در خارجی منابع 

 ماخذ: و منابع فهرست در منابع معرفی 

 .نشر محل ،ناشر .کتاب نام (.نشر تاریخ) .نام خانوادگی، نام :کتاب -

 .صفحات شماره (:مجله شماره) مجله سال ،مجله نام .مقاله عنوان (.نشر تاریخ) .نام خانوادگی، نام :مقاله -
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 موارد سایر -7

 .باشد شده ارسال دیگري همایش یا مجله به زمانهم طوربه یا و شده چاپ خارجی و داخلی مجلات در نباید شده فرستاده مقالات

  .شد نخواهند پذیرش نکنند رعایت را راهنما در شده یاد ساختاري و شکلی موارد که مقالاتی

 .است ( مقالاتگان)نویسنده عهده بر مطالب سقم و صحت مسئولیت

 .داشت خواهند چاپ یا ارائه امکان داوران تأهی توسط ارزیابی از پس دریافتی مقالات

 .شوندنمی داده برگشت دریافتی مقالات و است و مختار آزاد آن محتواي در تغییر عدم شرط به مقالات ویرایش در همایش دبیرخانه
 

 همایش به ارسال جهت تحقیقی مقاله نمونه

 [ضخیم  B Titr 11]عنوان وسط چین شده با فونت
 

 دانشگاهی هاينظام در کیفیت ارزیابی مطالعه

 [ B Lotus 11]نام نویسندگان با فونت

1جمال سلیمی
 

 

 [B Lotus 13فونت  با چکیده اول: متن صفحه] 

 چکیده

 

 [B Lotus 13 (Bold)فونت  با عناوین : متناول صفحه] 

 :هاکلیدواژه

 

 [B Lotus 13فونت  با متن اصلی مقاله]

 مقدمه
 

 [Times New Roman 12 و منابع انگلیسی با فونت  12B Lotusفونت  با فارسی متن منابع] 

 منابع
 

                                                             
 خوارزمی دانشگاه مدیریت دانشکده آموزشی، مدیریت گروه استادیار. 5 
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