راهنماي تهيه مقاله
از مؤلفان گرامي تقاضا ميشود براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع نشريه ،هنگام ارساا مقالاه باه
نکات زير توجه فرمايند:
شرايط بررس ي مقاالت:

 -1مقاله نبايد قبالً در مجله علمي به چاپ رسيده و يا اينکه براي درج در مجله ديگر ارسا شده باشد.
 -2مسئوليت مقاله و ترتيب نام نويسندگان برعهده شخص مکاتبهکننده است.
 -3حتياالمکان از کاربرد واژههاي خارجي احتاراز شاده ،اساامي التاي کاه در مناابع از انهاا اساتفاده شاده و
واژههاي علمي ،مکانها ،مواد و ساير واژههاي خارجي را در مت مقاله به فارسي بنويسيد.
تهيه مقاله :مقاالت بايد به صورت تک ستون ي با حفظ  2/5سانتيمتر حاشيه از هر طرف ،و با درج شماره صافهه و
فاصله سطور  1/5سانتيمتر و با فونات فارساي  B Lotus 12و انگليساي  Times New Roman 10حاداکرر در 15
صفهه تهيه و ارسا گردد.
براي ارسا مقاله به صورت الکترونيک ي  ،مر احل زير الزم است:

 -1پر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربري اختصاصي
 -2ورود به صفهه شخصي (در باالي صفهه(

 -3پر کردن فرم ارسا مقاله و اطالعات و مشخصات مربوط
 -4بررسي مقاله در صفهه شخصي و افزودن ضمايم و اطالعات مرتبط
 -5تاييد نهايي مقاله براي اغاز بررسي ان
ترتيب و شرح قسمتهاي مختلف مقاله:
مقاالت ارسالي شامل برگ مشخصات مقاله ،عنوان ،چکيده فارسي ،واژههاي کليدي ،مقدمه ،مواد و روشهاا ،نتااي ،
بهث ،نتيجهگيري ،سپاسگزاري ،منابع مورد استفاده و چکيده به زبان انگليسي ميباشد.

برگ مشخصات مقاله :اي قسمت در يک صفهه مجزا شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگي ،مرتبه علمي و نشاني
نويسنده يا نويسندگان مقاله ،پست الکترونيکي و شماره تماس نويسنده مسؤ خواهد بود.
عنوان :عنوان مقاله حداکرر در  22کلمه و منعکس کننده مهتواي مقاله ميباشد.
چکيده فارس ي :چکيده مقاله در حداکرر  222کلمه ،بيانگر مسئله ،هدف ،روش و نتاي به دست امده و نتيجهگياري
کلي از پژوهش است.
واژههاي کليدي :عبارت است از چند کلمهي مجزا که موضوع پژوهش بيشتر پيرامون انها بوده و در عناوان نياماده
است.
مقدمه :در اي بخش بايد موضوع مورد پژوهش معرفي و فرضيه مورد نظر تعريف شود .به اهام کارهااي پژوهشاي
انجام شده قبلي در اي مورد اشاره و زمينه لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شاود و هادف مطالعاه حاضار مشاخص
شود.

مواد و روشها :شامل مواد مورد استفاده و شرح روشهاي جديد به کار رفته و يا ذکر مأخذ روشهااي متاداو و
شناخته شده است.
نتاي  :در برگيرنده نتاي حاصل از پژوهش به صورت مت  ،جدو  ،شکل و تصوير است .از تکرار ارقام باه صاورت
چندگانه (جدو و شکل و غيره) بايد خودداري شود.
بهث :در اي قسمت علل و روابط بي انها در ايجاد نتاي حاصل ،با استفاده از منابع علمي ديگر ،مورد بهاث قارار
ميگيرد .در صورت لزوم ميتوان نتاي و بهث را همزمان تهت عنوان «نتاي و بهث» ارائاه کارد .مقالاه مايتواناد
داراي يک نتيجهگيري کلي باشد که اي قسمت شامل يک استنتاج نهايي از پژوهش و ذکر کااربرد (ياا کاربردهااي)
احتمالي ان است.
نتيجهگيري :اي قسمت شامل يک استنتاج نهايي از پژوهش و ذکر کاربردهاي احتمالي ان است.
سپاسگزاري :اي بخش ،حداکرر در  52کلمه ،معرف اشخاص ،سازمانها ،و نهادها ،به طور کلي اشخاص حقيقاي و
حقوقي مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و قدرداني از انان ميباشد.
منابع مورد استفاده :منابع اشاره شده در مت مقاله بايد قبالً به صورت کتاب ياا مقالاه منادرج در يکاي از مجاالت
علمي در امده و قابل دسترسي به وسيله خواننده باشد .فهرست منابع مورد اساتفاده در انتهااي مقالاه باياد صارفاً از
منابع اشاره شده در مت بوده و به وسيله شماره و به ترتيب حروف الفبااي ناام نويسانده تهياه شاده باشاد( .روش
رفرنس نويسی ونکوور)
اشاره کردن به منابع در مت ازطريق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت ذکر نويسندگان بسته به تعداد انهاا
سه حالت امکان پذير است :يک نفر = جونز (شماره منبع) ،دو نفر = جونز و براون (شماره منبع) و بايش از دو نفار
= جونز و همکاران (شماره منبع).
در فهرست منابع ،انواع منابع علمي مورد استفاده به شرح زير ارائه ميشود:
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توجه :منابع فارس ی طبق عنوان اصيل و اوليه منبع و مقاله (و نه ترجمه شما از ان منبع ) نيز همانند نموناه زيار
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چنانچه از يک نگارنده چندي منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد ،ترتيب درج ان بر اساس سا انتشار از قاديم باه
جديد خواهد بود .اگر از نگارندهاي چندي منبع همسا وجود داشته باشد ،با گذاشات حاروف  b ، aو  cدر جلاو
سا انتشار از يکديگر متمايز خواهند شد .در صورتي که مقاالت منفرد و مشترک از يک نگارنده ارائاه شاود ،ابتادا
مقاالت منفرد و سپس مقاالت مشترک به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب ميشوند.
چکيده به زبان انگليس ي:اي چکيده در حداکرر  222کلمه ،برگردان کامل چکيده فارسي به زبان انگليسي است.
واژههاي کليدي به زبان انگليس ي :اي
ميباشند.

واژهها نيز برگردان کامل «واژههاي کليدي فارسي» به زبان انگليسي

