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فرمت ارایه مقاالت

عنوان مقاله :فونت  - B Lotusاندازه  - 16پررنگ

نام و نام خانوادگي نويسنده اول( :فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)

وابستگي سازماني نويسنده( :فونت  - B Lotusاندازه )11

آدرس پست الكترونيك نويسندهpt - (Times New Roman 10 ( :

نام و نام خانوادگي نويسنده دوم( :فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)

وابستگي سازماني نويسنده( :فونت  - B Lotusاندازه )11

آدرس پست الكترونيك نويسندهpt - (Times New Roman 10 ( :

چكيده( :فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)

در متن چكيده بايد مستقيما به مسئلة مورد مطالعه ،اهداف ،روش پژوهش ،يافتهها و نتايج اشاره شود .متن چكيده با فونت
( - B Lotusاندازه  )12و با يك خط فاصله نوشته شود .طول چكيده در مقاله نبايد كمتر از  150كلمه و بيشتر از 300
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كلمه باشد .چكيده بايد كامل و فقط در يك پاراگراف آورده شود .از اشاره به مراجع و كليات تحقيق در چكيده خودداري
گردد .نكته مهم اين است كه صفحه اول مقاله فقط بايد حاوي عنوان مقاله ،نام نويسندگان و موسسه و ايميل آنها ،چكيده
و واژگان كليدي باشد و متن اصلي مقاله بايد از صفحه دوم آغاز شود.
واژگان كليدي :بين  3-5واژه كه با كاما ( )،از هم جدا شده و در يك خط باشند (فونت  - B Lotusاندازه )12
مقدمه (فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)
مقاالت بايد در قالب نرم افزار مايكروسافت وُرد ( 2007يا  )MS-Word - 2003ارسال گردد .متن اصلي مقاله به
صورت تك ستوني با فونت  - B Lotusاندازة  - 12تك فاصله تهيه شود .عنوان بخشهاي اصلي با فونت  B Lotusو
اندازه  -12پررنگ و عنوان زيربخشها با اندازه  -11پررنگ تايپ شود .تنظيمات صفحه بايد از باالي صفحه  3سانتيمتر و
از پايين ،چپ و راست صفحه  2/5سانتيمتر باشد .در مقدمه به بيان مسئله ،اهميت موضوع ،ادبيات و پيشينه ،مباني نظري
پژوهش و روش تحقيق پرداخته شود .طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد حداقل از  5صفحه كمتر و حداكثر از 20
صفحه بيشتر باشد .براي رفرنس دهي داخل متن ،بايد از (نام خانوادگي ،سال ،شماره صفحه) استفاده شود .به عنوان مثال،
براي منبع فارسي( :آيتاللهي )45 ،1393 ،و براي منبع انگليسي ( .)Golan, 2003, 85از شمارهگذاري رفرنسها در
داخل متن جدا خودداري شود.

روش تحقيق (فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)

در اين بخش ،به روش تحقيق ،جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگيري ،ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي
ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل دادهها پرداخته ميشود.

يافتهها (فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)
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در اين بخش ،يافته هاي پژوهش گزارش مي شود .يافته ها بايد همراه با جدول ،نمودار ،شكل و ارائه آمار و ارقام به فارسي
و نيز شامل توصيف و تحليل دادهها باشد.

جداول ،شكل ها و نمودارها

هر جدول ،شكل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسط چين با قلم  - B Lotusفونت 10
پررنگ تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري شود (عنوان جداول ،در باالي جدول و عنوان شكلها و نمودارها ،در پايين آن
نوشته شود ).نمودارها و شكلها ميتوانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ،اما در هر دو صورت ،جزييات آنها بايد
قابل تشخيص باشد.

در متن مقاله بايد به همة جداول ،شكلها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير»
اجتناب شود .در تهية شكلها توجه كنيد كه اندازة اعداد ،واژهها و كميتها به قدر كافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله،
كامالً واضح و خوانا باشند .هر جدول ،شكل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يك سطر خالي فاصله از متن پيش و پس از
آن قرار داده شود.

بحث و نتيجهگيري (فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)

در بخش نتيجه گيري ،نكات مهم انجام شده در كار ،به صورت خالصه توضيح داده شوند.

منابع (فونت  - B Lotusاندازه  - 12پررنگ)
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منابع در انتهاي مقاله ميآيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي) .هر منبع بايستي حداقل يكبار در متن مقاله مورد
استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره شود .از بكار بردن منابع اضافي كه در داخل متن به آن اشاره نشده ،جدا خودداري شود.
مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد ( )APAذكر شود .منابع فارسي را با فونت  - B Lotusاندازه 11
و منابع انگليسي را با فونت Times New Romanنازك با اندازه  10تايپ نماييد.
پرادا ،ايدات . 1391 .هنر ايران باستان .ترجمة دكتر يوسف مجيدزاده .تهران :دانشگاه تهران.
پوپ ،آرتر آپم و اكرمن ،فيليس .13٨7 .سيري در هنر ايران از دوران پيش از تاريخ تا امروز .ترجمه باقر آيت اهلل زاده
شيرازي و ديگران .تهران:علمي فرهنگي
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