
  (واژه 20اکثر حدپررنگ،  18، با قلم B Lotus)عنوان مقاله 

 اجتناب شود.)گان( از درج اسامی نگارندهدر یک نسخه از مقاله ارسالی 
 (B Lotus 11 خط فاصله با فونت یک)

 ()عنوان، نام دانشگاه، سمت(پررنگ B Lotus 12)فونت  اول یسندهنو نام

Email: aaaaaaa@aaa.aaaaa 

 ...دوم وسوم و نویسنده

Email: aaaaaaa@aaa.aaaaa 

 .( آنها مشخص شوندینمسئول با * در قسمت باال و سمت چپ )سمت راست در متن الت یسندهارائه دهنده مقاله و نو

 

  (پررنگ 12، با قلم B Lotus) چكیده

ده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكي

 نازك( 10، با قلم B Lotus)      متن چكيده متن چكيدهمتن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده متن چكيده 

است. چكيده در یک پاراگراف و حداکثر  گيریها و نتيجهها، روشچكيده فارسی: شامل شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله با تأکيد بر طرح مسأله، هدف

ترین نتایج تحقيق بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، کلمه تنظيم شود. این بخش از مقاله در عين اختصار باید گویای روش کار و برجسته 250در 

 جدول، شكل و منابع باشد.

 

  (نازك 10، با قلم  B Lotus)  واژگان ،واژگان ،واژگان ،واژگان ،واژگان ،نواژگا ،واژگان : پررنگ( 10، با قلم B Lotus) کلید واژگان

 ( استفاده نمود. Indexند که بتوان از آنها جهت تهيه فهرست موضوعی )شوگان کليدی به نحوی تعيين واژه( واژه 7تا  3) :  کليد واژگان فارسی

 

Article Title Article Title (Times New Roman, 17 Bold) 
 

Abstract (Times New Roman, 12 Bold) 
Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text 

Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text 

Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text 

Abstract Text Abstract Text Abstract Text Abstract Text  (Times New Roman, 10 Regular), at least 100 words and at 

most 250 words. 

 

Keywords (Times New Roman, 10 Bold): Keywords, Keywords, Keywords, Keywords, Keywords, Keywords, 

Keywords (Times New Roman, 10 Regular), max 7 keywords. 

  

 

 *** (است و کليد واژگان انگليسی: )برگردان کامل عنوان، متن و واژگان کليدی چكيده فارسی Abstractچكيده انگليسی *** 

 

 

  شود.مقاله از صفحه دوم شروع متن های بعدی بخش 
 

 



 

 

 (پررنگ 14، با قلم B Lotus)مقدمه 
متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

 (نازك 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن متن متن متن 

 A4در اندازه کاغذ  Word XPمقاله با نرم افزار متن مقاله: 

دو ستونی با فاصلة شود. مقاله مطابق نمونه مقاله تدوین می

 8های راست و چپ کاغذ، عرض هر ستون مساوی از لبه

 سانتيمتر و با فاصله سطرهای سينگل 1سانتيمتر، فاصله دو ستون 

    شود.تایپ می )تک فاصله( 

های دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی چهار گرافپارا    

بدون فاصله پس یا پيش از پاراگراف  حرف از شروع سطر و

 شود. باشد. اما بخش جدید با یک سطر فاصله آغاز میمی

موقع استفاده از عالئمی نظير ، : . ؛ و غيره، به خاطر داشته     

قبلی و با یک باشيد که کلية این عالئم بدون فاصله از حرف 

 .شوندفاصله از حرف بعدی نوشته می

های انجام شده، مقدمه: باید با طرح مسئله و مرور پژوهش

هدف پژوهش راتوجيه کند و به خصوص نوآوری در تحقيق 

  .را بطور واضح بيان نماید
 

  پررنگ( 14، با قلم  B Lotus) هامواد و روش
متن متن متن متن  متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

 نازك( 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن متن متن متن 

های شناسایی و ارزیابی، مواد و توضيح روش )روش شناسی(: 

وسایل به کار رفته، شيوه اجرای پژوهش و طرح آماری باید 

آن مشخصات محل، زمان و نحوه اجرای  کامالً گویا بوده و در

آزمایش همراه با روش جمع آوری داده ها و پردازش و تحليل 

آماری آنها ارائه شوند. حتی المقدور از شرح جزئيات پرهيز و 

فقط به ارایه اصول با ذکر مأخذ اکتفا شود. روش های ابداعی 

-کار گرفته شده است بههیا موارد خاصی که برای اولين بار ب

  طور کامل شرح داده شوند.

چند  برای منابعی که یک یا: در داخل متن به منابع نحوه ارجاع

نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال، 

 صفحه(

قل ی دیگران نقل قول شده است: )نبرای منابعی که از نوشته -

 از ....، سال، صفحه(

ل نویسنده یا نام فایبرای منابع اینترنتی )نام خانوادگی  -

html)تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال ، 

شوند. شكلها نيز با فرمت دو ستونی در مقاله درج می :شكلها

اگر نتوان آنها را به اندازه یک ستون کوچک کرد با فرمت تک 

ستونی در باال یا پایين صفحه و بعد از محل ارجاع، درج 

ه سفيد و بدون قاب اضافی بيرونی رسم شكلها با زمينشوند.می

 شوند.شده و محورهای مختصات فقط با پارامتر توصيف می

 
توضيح شكل توضيح شكل   (پررنگ 10، با قلم  B Lotus) 1شكل 

 نازك( 10، با قلم  B Lotus)توضيح شكل توضيح شكل توضيح شكل 

 

ها و نمودارها )در ها، جدولی عكسدر متن مقاله به شماره

د. شوصورت وجود( با دقت اشاره شود و محل آنها مشخص 

نامگذاری  "شكل"ها، نمودارها و تصاویر با واژه کليه شكل

در زیر آن درج شود. برای درج عنوان هر  شده و عنوان شكل

شكل، پس از کلمه شكل و شماره آن، خط تيره و سپس عنوان 

صورت ها باید به وضوح و کيفيت باال و به د. عكسشوذکر 

JPG  شوند. تهيه 

به ترتيب ارائه نتایج آنها در مقاله تعيين و  شماره شكل)ها(

گيری شماره آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن محل قرار

 باشد.مقاله می
 

 (پررنگ 12، با قلم  B Lotus) عنوان فرعی

ن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن مت

 نازك( 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن  متن متن متن

 



 

 1در مقالة فارسی استفاده از کلمات انگليسی: کلمات انگليسی

باشد و حتماً باید معادل فارسی آنها را در متن مقاله، مجاز نمی

توان کار برد. در صورت لزوم میشكلها، نمودارها و جداول به

 اشاره کرد.صورت زیرنویس اصل انگليسی کلمات را به

ه با اشاره به زیرنویس با اعداد فارسی بوده و در هر مقال     

 شود.شروع می 1عدد 

 

  پررنگ( 14، با قلم B Lotus) هااطالعات و داده

ن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن مت

ن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن مت

 نازك( 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن متن متن متن 

 برای ارائه منطقی و اصولی نتایج کمی و کيفی به دست آمده 

)در صورت نياز با استفاده از جدول و نمودار و طبقه بندی 

 نتایج(.از ارسال جداول و نمودارها به صورت تصویر خودداری

 .دشو

 (پررنگ 12، با قلم  B Lotus) عنوان فرعی

تن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن م

  (نازك 12، با قلم  B Lotus)متن متن متن متن متن 

جدولها و نمودارها نيز با فرمت دو  :جدولها و نمودارها

یک  شوند. اگر نتوان آنها را به اندازهستونی در مقاله درج می

پایين صفحه ستون کوچک کرد با فرمت تک ستونی در باال یا 

هر جدول از شماره،  شوند.و بعد از محل ارجاع، درج می

شود. هر جدول با ها و متن جدول تشكيل میعنوان، سرستون

شود. سر ستون یک خط افقی از شماره و عنوان جدول جدا می

جدول هم با یک خط افقی از متن جدول جدا و در زیر متن 

رج عنوان، پس از د. برای دشوجدول نيز یک خط افقی ترسيم 

د. شوو شماره آن، خط تيره و سپس عنوان ذکر  "جدول"کلمه 

. شماره جدول)ها( به عنوان جدول در باالی آن درج می شود

گيری شماره ترتيب ارائه نتایج آنها در مقاله تعيين و محل قرار

 باشد.آنها پس از ارائه نتایج ذیربط در متن مقاله می

 

 
 

                                                            
1 - English 

متن متن متن متن متن متن  (پررنگ 10ا قلم ، ب B Lotus) -1جدول 

 (نازك 10، با قلم  B Lotus) متن متن متن متن

  ستون اول

(B Lotus با ،

 پررنگ( 9قلم 

  دومستون 

(B Lotus با قلم ،

 پررنگ( 9

  سومستون 

(B Lotus با قلم ،

 پررنگ( 9

  چهارمستون 

(B Lotus با قلم ،

 پررنگ( 9

 سر سطرمتن 

(B Lotus با ،

  پررنگ( 9م قل

 متن متن متن

(B Lotus ، 9با قلم 

 نازك(

 متن متنمتن 

(B Lotus ، 9با قلم 

 نازك(

 متن متنمتن 

(B Lotus ، 9با قلم 

 نازك(

 متن سر سطر

(B Lotus با ،

 پررنگ( 9قلم 

 متن متنمتن 

(B Lotus ، 9با قلم 

 نازك(

 متن متنمتن 

(B Lotus ، 9با قلم 

 نازك(

 متن متنمتن 

(B Lotus،  9با قلم 

 نازك(

 حتما سمت راست جدول باشد ستون اول

 

روابط و فرمولهای ریاضی با یک : روابط و فرمولهای ریاضی

شوند و تایپ می چپاز سمت  و   سایز کوچكتر از متن مقاله

برای اشاره به آنها از شماره فرمول در داخل پرانتز استفاده 

خرین سطر شود. شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آمی

 . شودفرمول درج می

(1) 
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های متداول در زبان از عالیم و نشانه: ها و ارقامعالیم و نشانه

در متون کار رفته های بهچنين از عالیم و نشانهفارسی و هم

توان استفاده نمود. باید از ارقام فارسی برای می مهندسی

که تعمداً در مقاله از چند استفاده نمود، مگر آن دادن اعدادنشان

ها بندی در عالیم و نشانهگروه ارقام استفاده شده و این گروه

عالیم در داخل فرمول و داخل  و قلماندازه  ذکر شده باشد.

 متن و ليست عالیم باید دقيقا یكسان باشد. 

له و ها در انتهای مقادر صورت نياز، ليست عالئم و نشانه     

دو  جدول صورت به ليست د. اینشومراجع درج می از پيش

ترتيب شامل الفبایی تنظيم شده و هر سطر  به ترتيبستونی  و 

 مثال:. استآن ( و ابعادنماد و شرح ) 

  pC    ( 1گرمای ویژه-K1-Jkg ) 

 

 پررنگ( 14، با قلم B Lotus) و بحث گیرینتیجه

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

 نازك( 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن متن متن متن 

برای تجزیه و تحليل نتایج به دست آمده  گيری و بحث:نتيجه

 ها.ایر پژوهشهای سبا توجه به هدف پژوهش و یافته

نتایج و بحث باید توام و به صورت نوشتار، جدول، شكل و 

د. نتایج مقاله با استناد به منابع علمی مستند و شونمودار ارائه 

مرتبط با موضوع مقاله، مورد بحث و تحليل قرار گرفته و نتایج 

جدید علمی و نوآوری در تحقيق به دقت و با دالیل روشن 

ددی یک موضوع، تنها به یک صورت ند. نتایج عشوارائه 

 )شكل یا جدول( ارائه شوند

 
 (پررنگ 12، با قلم B Lotus) عنوان فرعی

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

 نازك( 12، با قلم B Lotus)   متن متن متن متن متن متن متن 
 

های علمی منعكس های آماری به یكی از روشنتایج و بررسی

منجر به  %1و  %5شوند. چنانچه محاسبات آماری در سطوح 

دار شده باشند به ترتيب با یک و دو ستاره نشان اختالف معنی

 nsدار نباشد با عالمت داده شوند و در صورتيكه اختالف معنی

 .دمشخص شون

 

   پررنگ( 14، با قلم B Lotus) سپاسگزاری
متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

  نازك( 12، با قلم B Lotus)     متن متن متن متن متن 

شود، از در این بخش که حداکثر در چهار سطر تنظيم می

اشخاص حقيقی و حقوقی که در راهنمایی یا انجام تحقيق 

ن بودجه، مكانات و لوازم تحقيق اند یا در تأميمساعدت نموده

 .دشواند، سپاسگزاری نقش مؤثری داشته

 

 (پررنگ 14، با قلم B Lotus) منابع
متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن متن 

 نازك( 12م ، با قلB Lotus)     متن متن متن متن متن متن 

 APAارجاع مأخذ در متن مقاله داخل پرانتز به روش 

مشخص شود و در قسمت مراجع مشخصات کامل منبع به 

ترتيب حروف الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، 

در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند. ذکر منابع در متن و 

ی بع استفاده شدهفهرست فقط به زبان انگليسی بوده و منا

فارسی نيز باید به زبان انگليسی درج شوند. منابع باید مستند و 

معتبر بوده و به ترتيب حروف الفبای نام خانوادگی 

سانتی متر برای خطوط دوم و  5/0نویسنده)گان( با تورفتگی 



 

( مرتب شوند. ذکر منابع در متن مقاله با Hangingبعد از آن )

( و سال انتشار منبع صورت گيرد. وقتی )گانارجاع به نگارنده

گذاری شود، شمارهاز چند اثر مختلف یک نویسنده استفاده می

ها به ترتيب سال انتشار آنها )از قدیم به جدید( انجام این مقاله

گيرد. نام مخفف مجالت باید بر اساس نام استاندارد آنها در 

  در فهرست منابع درج شوند.  ISSNليست 

)توجه: در  مقاله ع در قسمت منابع در پایاننحوه ارجا

-صورت مشخص نبودن نویسنده، تاریخ نشر یا ناشر از عبارت

 جا استفاده شود(تا و بینا بیهای بی

نام خانوادگی، نام نویسنده/ نویسندگان. )سال  :کتاب -

 . محل نشر: ناشر. نوبت ویرایش یا چاپ.عنوان کتابانتشار(. 

ها یا نهادها با عنوان سازمانکتابی که به جای مؤلف  -

عنوان یا نهاد. )سال انتشار(.  نام سازمان :منتشر شده است
 . محل نشر: مؤلف. نوبت ویرایش یا چاپ. کتاب

ای از یک مجموعه مقاله که فصلی از یک کتاب یا مقاله -

وسيله افراد مختلف نوشته شده اما مؤسسه یا افراد معينی آن به

نام نویسنده/ نویسندگان.  اند:رساندهرا گردآوری و به چاپ 

نام . در نام گردآورنده )گردآورنده(، عنوان مقاله)سال انتشار(. 
هایی که فصل کتاب یا مقاله ، )شماره صفحهمجموعه مقاالت

 در آن درج شده(. محل نشر: ناشر.

. )سال عنوان کتاب کتابی که مؤلف خاصی ندارد:  -

 رایش یا چاپ.انتشار(. محل نشر: ناشر. نوبت وی

نام خانوادگی، نام نویسنده/  :کتاب ترجمه شده  -

. نام و نام عنوان کتاب به فارسینویسندگان. )سال ترجمه(. 

 خانوادگی مترجم/ مترجمان. محل نشر: ناشر.

نامه. )سال(. نام خانوادگی، نام نگارنده پایان :نامهپایان -

 گاه. نامه. ذکر پایان نامه بودن منبع. دانشپایانعنوان

 .(گی، نام نویسنده/ نویسندگان )سالنام خانواد مقاله: -

. صاحب امتياز، سال ، دوره یا شماره، نام نشریهعنوان مقاله، 

 هایی که مقاله در آن درج شده.شماره صفحه

نام خانوادگی، نام  ها:های چاپ شده در روزنامهمقاله -

ماره نویسنده )سال، روز ماه( عنوان مقاله؛ نام روزنامه، ش

 صفحه.

. (نام خانوادگی، نام نویسنده )سال مقاله ترجمه شده: -

نام و نام خانوادگی مترجم با ذکر عنوان مترجم( عنوان مقاله، )

. صاحب ای که مقاله ترجمه شده در آن درج شدهنام نشریه

 ها.امتياز، سال ، دوره یا شماره، شماره صفحه

ا منابع منابع قابل دسترس از طریق شبكه جهانی وب ی -

 الكترونيكی

 نام خانوادگی، نام نویسنده. کتاب و مجموعه مقاالت: -
عنوان کتاب. محل نشر: ناشر، تاریخ انتشار. تاریخ آخرین 

ویرایش در صورت موجود بودن ؛ نوع رسانه مشخص شود 

[On Line, DVD,…]. [تاریخ مشاهده]. 

نام  کتاب و مجموعه مقاالت بر روی دیسک فشرده: -

محل  .[CD-ROM]عنوان کتاب.  نام نویسنده.خانوادگی، 

 نشر: ناشر، تاریخ انتشار.

، «عنوان پایان نامه» نام خانوادگی، نام نویسنده. :پایان نامه -

مقطع تحصيلی و رشته، نام دانشكده، دانشگاه، سال دفاع. نوع 

 [.تاریخ مشاهده] .[…, On Lineرسانه ]

«. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. چكيده مقاالت: -

. نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: شماره [ذکر واژه چكيده]

 Onنوع رسانه ]صفحه )در صورت موجود بودن(. 

Line ,…]. [تاریخ مشاهده.] 

 نام خانوادگی، نام نویسنده. مقاله کنفرانس یا سمينار: -
عنوان سمينار یا همایش )محل و تاریخ برگزاری «. عنوان مقاله»

ه، سال(. تاریخ انتشار یا آخرین ویرایش: شماره صفحه روز، ما

 .[…, On Lineنوع رسانه ] )در صورت موجود بودن(.

 [.تاریخ مشاهده]

ها یا صفحات های قابل دسترس از طریق سایتمقاله -

نام سایت یا «. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. خانگی:

 On] آمد شدن(صفحه خانگی. تاریخ انتشار یا آخرین روز

Line ,…]. [تاریخ مشاهده.] 

نام خانوادگی، نام  های مجالت الكترونيكی:مقاله -

نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: «. عنوان مقاله» نویسنده.

 [.تاریخ مشاهده] .[…, On Line]شماره صفحه. 

نام  های مجالت الكترونيكی بر روی دیسک فشرده:مقاله -

-CD [نام مجله، «. عنوان مقاله» خانوادگی، نام نویسنده.



ROM [ دوره، شماره، ماه، سال: شماره صفحه )در صورت .

 موجود بودن(.

نام خانوادگی، نام  های الكترونيكی مجالت چاپی:مقاله -

نام مجله، دوره، شماره، ماه، سال: «. عنوان مقاله» نویسنده.

 [.تاریخ مشاهده] ماره صفحه )در صورت موجود بودن(.ش

های الكترونيكی مجالت چاپی بر روی دیسک مقاله -

نام مجله، «. عنوان مقاله» نام خانوادگی، نام نویسنده. فشرده:

دوره، شماره، ماه، سال: شماره  .] CD-ROM [ذکر واژه 

 صفحه

نام خانوادگی، نام  اطالعات متعلق به شخصی خاص: -

 .[Homepageصاحب صفحه اصلی. ذکر واژه صفحه اصلی ]

 [.تاریخ مشاهده] .[…, On Line] نوع رسانه

عنوان سایت.  اطالعات متعلق به سازمان یا نهادی خاص: -

تاریخ انتشار یا آخرین  .[Homepageذکر واژه صفحه اصلی ]

 On Line] نوع رسانه ویرایش )در صورت موجود بودن(.

 [.تاریخ مشاهده] .[…،

نام »نام خانوادگی، نام صاحب فایل.  فایل صوتی: -

 On] نوع رسانه.)ذکر فرمت فایل( [Sound File] «فایل

Line ،…]. [تاریخ مشاهده.] 

نام »نام خانوادگی، نام صاحب فایل.  فایل تصویری: -

 On] نوع رسانه.)ذکر فرمت فایل( [Image File]  «فایل

Line ،…]. [تاریخ مشاهده.] 

. )ذکر فرمت [Video File]« نام فایل» فایل ویدئویی: -

 [.تاریخ مشاهده]. <شانی دسترسی ن >. [Online]فایل( 

 >نام خانوادگی، نام فرستنده نامه.  پست الكترونيكی: -

. تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، <نشانی الكترونيكی فرستنده 

نشانی  >نام و نام خانوادگی، گيرنده نامه. « موضوع نامه»سال. 

 . تاریخ ارسال نامه، روز، ماه، سال.<الكترونيكی گيرنده 

التی که بر اساس مندرجات این الگو تهيه نشده و مقا***

 ***مطابقت نداشته باشند، بررسی نخواهند شد.


