60
mm

عنوان در  1يا  2خط ،فونت B Titr 14pt
نويسنده اوّل ،1نويسنده دوّم ) ،2فونت ،BZar :اندازه فونت 14و ضخیم)

Minimum 90 mm and maximum 120 mm

دستورالعمل تدوين اصل مقاله ششمین طالی سبز

 -1عنوان و آدرس کوتاه نويسنده اوّل (فونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
 -2عنوان و آدرس کوتاه نويسنده دوّم (فونت ،BZar :اندازه فونت

12و ضخیم)

آدرس رایانامه نویسنده رابط)(Times new roman 10 pt
چکیده( (B Zar 10 pt, Bold) :فونت ،BZar :اندازه فونت 10و ضخیم)
هر مقاله بايد داراي يکخالصه  150تا  300کلمهاي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده ،داراي حواشي  40ميليمتري از لبه راست
40 mm

و  35ميليمتري از لبه چپ باشد .اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد ولي
يک مقدمه تلقي نميگردد .فونت اين بخش از نوع ) (B Zar 10ptميباشد .محل قرارگيري اين بخش در حدود  90الي 120ميليمتر
از باالي صفحه است.
کلمات کلیدي :حداکثر  5کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند( (B Zar 9pt).فونت ،BZar :اندازه فونت )9

1عنوان شغلي نویسنده اوّل )(B Nazanin 9pt
2عنوان شغلي نویسنده دوّم)(B Nazanin 9pt



35 mm

مقدمه )( (B Zar 12 pt, Boldفونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
مقاالت بايد در قالب نرم افزار مايکروسافت وُرد ارسال گردد .متن اصلي مقاله به صورت تک ستوني با فونت  - B zarاندازة
 - 12تک فاصله تهيه شود .عنوان بخشهاي اصلي با فونت  B Titrو اندازه  -12پررنگ و عنوان زيربخشها با اندازه -10
پررنگ تايپ شود .تنظيمات صفحه بايد از باالي صفحه  3سانتيمتر و از پايين ،چپ 3.5و راست صفحه 4سانتيمتر باشد .در
مقدمه به بيان مسأله ،اهميت موضوع ،ادبيات و پيشينه ،اهداف و فرضيههاي پژوهش پرداخته شود (مقاالت غير پژوهشي از اين
چارچوب مستثني هستند) .طول مقاله با شکلها و جدولها نبايد حداقل از  5صفحه کمتر و حداکثر از  20صفحه بيشتر باشد .براي
رفرنس دهي داخل متن ،بايد از نام خانوادگي و سال استفاده شود .به عنوان مثال ،براي منبع فارسي( :محمودي )1393 ،و براي
منبع انگليسي.)Kumar, 2014( :
روش تحقیق )( (B Zar 12 pt, Boldفونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
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 (مقاالت غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند).
يافته ها)( (B Zar 12 pt, Boldفونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
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.
جداول ،شکل ها و نمودارها
هر جدول ،شکل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد که به صورت وسط چين با قلم  – B zarفونت  10پررنگ
تايپ و به ترتيب از  1شمارهگذاري شود (عنوان جداول ،در باالي جدول و عنوان شکل ها و نمودارها ،در پايين آن نوشته شود.).
نمودارها و شکل ها مي توانند به صورت رنگي و يا سياه و سفيد باشند ،اما در هر دو صورت ،جزييات آن ها بايد قابل تشخيص
باشد .در متن مقاله بايد به همة جداول ،شکل ها و نمودارها ارجاع شده و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شکل زير»
اجتناب گردد .در تهية شکلها توجه کنيد که اندازة اعداد ،واژهها و کميتها به قدر کافي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله،
کامالً واضح و خوانا باشند .هر جدول ،شکل و نمودار بايد در وسط صفحه و با يک سطر خالي فاصله از متن پيش و پس از آن
قرار داده شود.



فرمولها و روابط
متن فرمولها به صورت چپ چين در يک يا چند سطر نوشته شود .همة متغيرها و اعداد به کار رفته در آنها با فونت Times
 ،New Romanبا اندازه  10کم رنگ تايپ شوند .همة فرمولها به ترتيب از  1شمارهگذاري شوند.
بحث و نتیجهگیري ها)( (B Zar 12 pt, Boldفونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
در بخش نتيجه گيري ،نکات مهم انجام شده در کار ،به صورت خالصه توضيح 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 يافته
هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است .در پاراگراف دوم اين بخش بايد پيشنهادات ارائه شود.
منابع ها)( (B Zar 12 pt, Boldفونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)
منابع در انتهاي مقاله ميآيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي) .هر منبع بايستي حداقل يکبار در متن مقاله مورد استفاده
قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد .از بکار بردن منابع اضافي که در داخل متن به آن اشاره نشده ،جدا خودداري گردد .مشخصات
هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد ( )APAذکر شود .منابع فارسي را با فونت  – B zarاندازه  11و منابع انگليسي را
با فونت  Times New Romanنازك با اندازه  10تايپ نماييد.
 منابع داخل متن( (B Zar 12 pt, Bold) :فونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)مقاله منبع

فارسي

انگليسي

يک نويسنده

(علوي)1393 ،

()Chandra, 2014

دو نويسنده

(علوي و احمدي)1393 ،

()Chandra and Kumar, 2014

بيشتر از دو نويسنده

(علوي و همکاران)1393 ،

()Chandra et al, 2014



 منابع انتهاي مقاله( (B Zar 12 pt, Bold) :فونت ،BZar :اندازه فونت 12و ضخیم)حافظ نيا ،محمدرضا ،1388 ،مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني ،چاپ شانزدهم ،تهران ،انتشارات سمت فقيهي ،ابوالحسن
و موسوي کاشي ،زهره ،مدل سنجش بهره وري (اثربخشي و کارايي) در بخش خدمات دولتي ايران ،مجله مديريت دولتي ،دوره
دوم ،شماره چهارم  ،بهار و تابستان 107-126 ،1389
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