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الف)شرایط عمومی:
مقاالت تاید جنثه پژوهشی و تطثیقی داشته و حاوی نکات علمی جدید و نوآورانه تاشند.
هؼئَلیز كحز هطبلت هٌذسج دس همبالر ثش عْذُ ًَیؼٌذگبى هی ثبؿذ ٍ .اًشـبس آًْب دس فللٌبهِ
ثِ هٌظَس سبییذ یب سد آى ًظشار ًوی ثبؿذ.
دس كَسر احشاص کذی ثشداسی ٍ الشجبع کلی اص یبفشِ ّبی دظٍّـگشاى داخلی یب خبسجی ،همبلِ اص
سًٍذ دزیشؽ فللٌبهِ حزف ٍ الذاهبر همشضی كَسر خَاّذ گشفز.
همبلِ لجالً دس فللٌبهِ ّبی دیگش چبح ًـذُ ٍ یب ثشای فللٌبهِ ّبی دیگش اسػبل ًـذُ ثبؿذ.
همبلِ دس هحیط  Wordثب فًَز  B lotus 13سبیخ ٍ سٌظین گشدد ٍ فبكلِ ػطشّب اص ّن 11/1
دس ًظش گشفشِ ؿَد؛ هشي همبلِ اص ّش طشف كفحِ  3ػبًشی هشش دس ًظش گشفشِ ؿَد.
اكطالحبر خبسجی ثب للن Times New Roman 12سبیخ ؿَد.
هشي همبلِ حذاکثش  21كفحِ ثبؿذ.
عٌَاى همبلِ کَسبُ ٍ گَیب ثَدُ ٍ سٍیکشد سطجیمی فللٌبهِ دس عٌَاى هضثَس ،لحبظ گشدد.
چکیذُ همبلِ  200-210کلوِ ثبؿذ.
ٍاطُّبی کلیذی ثِ سعذاد ٍ 3-1اطُ رکش گشدد.
هعبدل اكطالحبر حمَق خبسجی ٍ اػبهی اؿخبف دس دبییي كفحِ ثِ كَسر دبٍسلی آٍسدُ ؿَد.
دس كَسر ؿٌبػبیی ًْبد جذیذ دس ًظبمّبی حمَلی دیگش سَػط ًَیؼٌذُ ٍ عذم ٍجَد هعبدل
خبسجی آى دس ًظبم حمَلی هجٌب ،دس ّوبى كفحِ ٍ ثِ كَسر دبٍسلی سَضیحبر همشضی دادُ ؿَد.
ب) صفحه اول مقاله:

ذکر عنواى هقاله با قلن

.B Zar 16 Bold

نام و نام خانوادگی نویسنده(گاى) به صورت کاهل ثب للن  . B Zar 12الصم ثِ رکش هی ثبؿذ دس كَسر سعذد
ًَیؼٌذگبىًَ ،یؼٌذُ هؼئَل ثب عالهز ػشبسُ(*) هـخق گشدد.
هیضاى سحلیالر ،سسجِ علوی ،گشٍُ آهَصؿیً ،بم داًـکذُ ٍ داًـگبُ ٍ ؿْش هحل داًـگبُ ًَیؼٌذُ (گبى).
ًـبًی ،ؿوبسُ سوبع ٍ آدسع دؼز الکششًٍیکی ًَیؼٌذُ(گبى) اسػبل گشدد.

ج)استناددهی و مناتع:
اػشٌبددّی دس هشي همبلِ5
ایي فللٌبهِ اص سٍؽ اػشٌبد دسٍى هشٌی( )APAدیشٍی هی کٌذ ٍ کبفی اػز دغ اص ًمل لَل هؼشمین ٍ
یب غیش هؼشمین ثب آٍسدى ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذُ اثش ،ػبل اًشـبس اثش ،ؿوبسُ كفحِ هَسد اػشفبدُّ ،ش ػِ داخل
دشاًشض رکش ؿًَذً .وًَِ ( 5ػیفی)21 51341 ،
سَجِ 5الصم ثِ رکش هی ثبؿذ ًمل لَل ّبی هؼشمین ثبیذ دس داخل گیَهِ « »....آٍسدُ ؿًَذ.
دس كَسر سعذد هٌبثع اص یک ًَیؼٌذُ دس یک ػبل ثب افضٍدى ( الف) ٍ ( ة) دس کٌبس ػبل اًشـبسًَ ،ؿشِ
ّب هـخق ؿَد؛ ًوًَِ ( 5ػیفی/1341 ،الف ( ،)22 5ػیفی/1341 ،ة.)325
هٌبثع5
هٌبثع هَسد اػشفبدُ دس دبیبى همبلِ ثِ سشسیت حشٍف الفجبیی ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذگبى هی ثبؿذ.
کشت5
ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذًُ ،بم ًَیؼٌذُ ( سبسیخ اًشـبس کشبة ) ،عٌَاى کشبة ً ،بم هششجن(دس كَسر ٍجَد)،
ؿوبسُ جلذ ،ؿوبسُ چبح ،هحل ًـش کشبةً ،بم ًبؿش.
همبالر5
ًبم خبًَادگی ًَیؼٌذًُ ،بم ًَیؼٌذُ (سبسیخ اًشـبس همبلِ ) عٌَاى همبلِ ً ،بم هجلِ  ،دٍسُ هجلِ.
هٌبثع ایٌششًشی5
سبسیخ هشاجعًِ ،بم ػبیزwww //http ،
هٌبثع خبسجی5
سشسیت ًَؿشي هٌبثع السیي ثعذ اص هٌبثع فبسػی اػز ٍ ثِ هبًٌذ ًَؿشي هٌبثع فبسػی هیثبؿذ.
د)كفحِ آخش همبلِ5
دس كفحِ آخش همبلِ ،عالٍُ ثش هـخلبر ٍ ػوز ًَیؼٌذگبى همبلِ ثِ اًگلیؼی ،چکیذُ اًگلیؼی ًیض
آٍسدُ ؿَد .چکیذُ ثبیذ سشجوِ کبهل ٍ كحیح چکیذُ فبسػی ثبؿذ ٍ دس كَسر سغییش ٍ ثبصًگشی چکیذُ
فبسػی ،سغییشار دس چکیذُ اًگلیؼی ًیض اعوبل ؿَد .سبسیخّبی هَسد اؿبسُ دس چکیذُ اًگلیؼی ثبیذ ثِ
هیالدی سجذیل ؿًَذٍ .اطگبى کلیذی عیٌبً سشجوِ ٍاطگبى کلیذی فبسػی ثبؿٌذ.

