راهنماي تدوين مقاالت

 محتواي مقاله با اهداف نشريه متناسب باشد (تشخيص اين مورد بـه عهـده هيئـت تحريريـه اسـتا و اصـل
مطالعات ،تجربهها و پژوهشهاي نويسنده باشد.
 مقاله ارسال شده در هيچ همايشي ارايه نگرديده باشد و در هيچ نشريهاي قبالً چاپ و يا همزمان ،به نشريههاي
ديگر فرستاده نشده باشد.
 فصلنامه در انتخاب ،ويرايش ،تلخيص يا اصالح مقالههاي دريافتي آزاد است.
 مسئوليت آراء و نظريات ارائه شده در مقالهها بر عهده نويسندگان است و چاپ مقاله بـه معنـي تاييـد مطالـب
آن نيست.
 در متن مقاله تياالمكان از معادل فارسي كلمات التين استفاده شود و چنانچه معادل فارسي به انـدازه كـافي
رسا نباشد ،ميتوان با ذكر شماره در باالي معادل عين كلمه التين در زير نويس آورده شود.
 ارسال سه نسخه از مقاله تايـ شـده ـداكدر در  11صـفحه بـا برنامـه  wordويـرايش  2002يـا ( xpتحـت
ويندوز  xpا ،فونت لوتوس 14به همراه CDمقاله و چكيده التين الزامياست.
 صفحه اول مقاله بايد در بر گيرنده موارد زير باشد :عنوان مقاله (فارسي و انگليسـيا ،مشخصـات نويسـنده يـا
نويسندگان شامل نام و نام خانوادگي ،مرتبه دانشگاهي و تخ صـص ،ذكـر نـام دانشـگاه (در صـورتي كـه ع ـو
هيئــت علمــي باشــدا (ذكــر كليــه مــوارد فــوي بــه صــورت فارســي و انگليســي الزامــي اســت و آدرس Email
نويسندگان.
 صفحه دوم مقاله شامل عنوان مقاله ،چكيده مقاله ( د اكدر در  200كلمها و واژگان كليدي ( د اكدر  1واژه
مرتبطا ميباشد (در اين صفحه نام نويسنده يا نويسندگان نميبايست ذكر گرددا.
 جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان مشخص در باال و توضيحات و منبع جدول در زير آن در اندازه 11
 11 و مناسب براي چاپ باشد.
 شكل ها ،نمودارها و تصاوير به تعداد محدود با شماره و عنوان ،توضيح و منبع مشخص در زيـر آن در انـدازه
 11  11و مناسب براي چاپ باشد.
 فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجيا در صفحهاي مستقل با توجـه بـه الگـوي
زير درج شود:
 - كتاب تاليف شده :نامخانوادگي نويسنده ،نام( .سـال انتشـار كتـابا .عنـون كتـاب (نوبـت ويـرايش يـا
چاپا .محل نشر :نام انتشارات.
 - كتاب ترجمه شده :نامخانوادگي ،نـام مولـ ( .تـارير ترجمـها .عنـون كتـاب بـه فا ـی( .نـام و نـام
خانوادگي مترجما .محل نشر :ناشر( .تارير انتشار به زبان اصليا.
 - مقاله :نامخانوادگي نويسنده ،نام( .تارير نشرا .عنون مقاله .نـام نشـريه .دوره ،شـماره ،مـاه ،سـال ،شـماره
صفحه.
 - منابع نینترنتی :نام خانوادگي نويسنده ،نام ،عنوان مقاله به طور كامل.تـارير كامـل انتشـار مقالـه .ذكـر
اصطالح( .on lineآد س كامل منبع) .تارير كامل دسترسي به مقاله.
  عنوان كتاب و عنوان نشريه به صورت  Boldو سياهتر از بقيه تاي ميشود.

