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 چهارم نویسنده خانوادگی نام و نام
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 چکیده

صول نگارش مورد     ست با رعایت ا شی که در اختیار ا ست و  نظر کنفرانس آیین نگار از کپی آن به عنوان گردد توصیه می  تهیه گردیده ا
کرده و در همین نمونه   copyمقاله نهایی خود را جز به جز  " )حتمادشببوبهره بردارق  مقالهیک نمونه آماده و مناسببب براق لالب بندق 

paste  )ایجاد  -کنندتهیه می محترم که نویسببندگان -مجموعه مقاات کنفرانس مسببتقیماا از فایل ورد مقااتفایل الکترونیکی  .بنمائید
آئین نگارش را رعایت ننموده باشببندا اولویت گیگیرق و اعمال فرآیند داورق را از  گردد مقااتی که به صببورت کاملشببود. ل ا تاکید میمی

 .نمایندمقاله دلیقاٌ رعایت  چکیدهشود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهیه دست خواهند داد. از نویسندگان محترم دعوت می
شامل  شان دهد و  مقاله را به اختصار بیان کند. داده اطاعات مفید بوده و خود توضیح باشد. موضوع و هدف     چکیده باید  هاق مهم را ن

هاق برجسته اشاره کند. در چکیده باید از جمات کامل با افعال سوم شخص معلوم در زمان گ شته استفاده شود. از عائم         به نتایج و یافته
 می باشد 200الی  150 در چکیده بین کلماتتعداد  یت موضوع در این لسمت ازم نیست.ذکر سابقه و اهماختصارق گرهیز شود. 

  
 کلمه باشد. 8تا  3کلمات کلیدق مقاله باید بین  کلمات کلیدی:

 
 . مقدمه1

مقدمه باید  باشد.  میو رهیافت یا حل گیشنهادق  موضوع مقاله   هط بوتاریخچه علمی مرب امسئله روشن  مقدمه شامل تعریف  
  باشد.لابل فهم هاق علمی رشتهمحققین اغلب براق 

سامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و نام      -2 مقالها عنوان -1باشد:  ها میشامل این بخش به ترتیب  مقاله کاملا سم یا ا ا
  -7ها بدنه اصبببلی مقال    متن یا   -6ا  مقدمه   -5ا کلمات کلیدق   -4 اچکیده  -3 امؤسبببسبببه و آدرس الکترونیکی نویسبببندگان   

  گیوست در صورت نیاز -10 امراجع -9 صورت لزوم(اتشکر و لدردانی)در  -8 اگیرقنتیجه
 گزارق شوند.باید شمارههاق آنها در صورت وجود( ) و زیربخش گیرقمقدمها متن اصلی و نتیجه هاقفقط عناوین بخش
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  بدنه اصلی مقااتمتن یا . 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             بندق مناسب گردد.توسط نویسنده یا نویسندگان تقسیم آنمطابق با ماهیت هر مقاله باید بدنه اصلی  یامتن 
 

 کلی مشخصات . 2-1
تایپ و یک ستونی  word 2007-2010 حاضر با نرم افزار متن نویس وردمطابق آئین نگارش  A4روق صفحه باید مقاات 

  .شوند
 چپ و راست ااز بااا گایین هامتن حاشیه به صورتی که صفحه تهیه شود 51و حداکثر  6 حداقلمقاله کامل باید در 

 تمامی صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشند.  باشد.فاصله داشته  مترمیلی 25 صفحه

  .است (  (12B Nazanin 12سایز نازنینبیفارسی در سراسر متن للم مقاات 

در  اایتالیک pt10 دانشگاه نویسندگاننام و عنوان علمی در  گررنگا pt12نویسنده یا نویسندگان مقاله نام  در اندازه حروف
هاق واژه ایتالیکا در عنوان pt11قاله در متن چکیده م اگررنگ pt12کلمه چکیده  ایتالیکا در pt9 آدرس الکترونیکی نویسندگان

  انتخاب شود. pt12 هاق کلیدقدر اصل واژه گررنگ و pt12ق کلید

 

 هاها و عکسها، دیاگرامها، شکل. جدول2-2
شکل  شد ها در ها و عکسهاا دیاگرامهاا جدولکلیه  شود. تمامی   درون متن هر جا که ازم با باید به ترتیب این موارد آورده 

باید زیرنویس و   هاو عکس هادیاگرام، ها. شکل و داراق توضیح مرتبط باشند   شوند شماره گ ارق  و بدون استفاده از گرانتز  با عدد 
ها با اندازه ها و باانویسزیرنویس ها باید باانویس داشببته باشببد. اعدادا حروف و عائم آنها باید خوانا و لابل ربیت باشببد.جدول
 . تایپ شود وسط چینو  pt11حروف 
 

 نتایجبحث روی و  .  نتایج2-3
کنند  هاق کار نویسنده را توصیف می  ولتی نتایجا یافتهشوند.  ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسیر    ضح و روشن   انتایج باید و

در زمان حال نوشته شوند. در تشریح نتایج غالبا      کنند بایدرا بیان میهاق منتشر شده لبلی   یافته و ولتیباید در زمان گ شته  
شود.   هاق انجام نباید به کار سیر نتایج باید یافته  بحثاما در شده لبلی ارجاع داده  صل از مطالعات گ شته   باها را و تف  نتایج حا

 شود.گیرق بیان در چند خط در بخش نتیجهباید . نتیجه نهایی نمودمقایسه 
 
 گیری. نتیجه3

 گردند.  ارائه بطور مختصر گیرق باید نتایج مهم مقالهدر بخش نتیجه
 

 قدردانیتشکر و 
 . صورت لزومدر 
 

 مراجع
منابع اشاره شده در   آورده شود.آنها است مشخصات منابع اشاره شده در متن بر حسب ترتیب مراجعه در بخش مراجع ازم 
ا  بدیهی است مشخصات کامل مقاله در بخش     ]1[هائی در داخل کروشه نشان داده شود. به عنوان مثال:   متن باید توسط شماره  

شده در متنا مرجع دیگرق در بخش مراجع  شود  تاکید می شود. میشماره مربوطه آورده  کر مراجع با ذ به جز مراجع نامبرده 
 اق ازو یا مقاله ]2[کتاب یک و یا  ]1[مجله  اق از یکمقالهمرجع مورد نظر بر حسببب اینکه دهی مراجع نوشببته نشببود. آدرس

 خواهد بود.زیر باشد به ترتیب  ]4[و  ]3[ یک کنفرانس مجموعه مقاات
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