راَىماي تدييه مقالٍ براي فصلىامٍ رشد فىايري:
فصلىبمٍ سضذ فىبيسي ،آمبدٌ دسيبفت مقبالت اسسبلي اوذيطمىذان ي صبحجىظشان است .اص متخصصبن ي صبحجىظشان اسجمىذ دػًت ميضًد تب مقبلٍَبي خًد سا مغبثق ثب ساَىمبي
حبضش تذييه ي اص عشيق سبمبوٍ اسسبل مقبلٍ ثٍ وطبوي  www.roshdefanavari.irثٍ دفتش وطشيٍ اسسبل ومبيىذ.
دفتش وطشيٍ ثالفبصلٍ دس اص دسيبفت مقبالت ،يصًل آن سا اص عشيق دست الكتشيويك ثٍ وًيسىذٌ اػالم ميكىذ .دس اص ثشسسي ي دايسي مقبلٍ ،وظشات دايسان تلفيق ي
ثشاي مؤلف اسسبل ميگشدد.
مسئًليت صحت مغبلت مىذسج دس َش مقبلٍ ثٍ ػُذٌ وًيسىذگبن است.
فصلىبمٍ سضذ فىبيسي دس ييشايص ي اصالح مغبلت سسيذٌ ،آصاد است.
دس اص تأييذ مقبلٍ تًسظ َيأت دايسان ،تقذم ي تأخش چبح ثب ثشسسي ي تأييذ مذيش مسئًل تؼييه ميضًد.
وکات مُم براي ارسال مقالٍ :

 .1مقبالت اسسبلي وجبيذ دس وطشيٍ ديگشي ثٍ چبح سسيذٌ ثبضذ ،ثذيه مىظًس وبمٍ تؼُذ وًيسىذٌ مجىي ثش ػذم اسسبل مقبلٍ ثشاي سبيش وطشيبتَ ،مشاٌ مقبلٍ اسسبل ضًد.
 .2ركش وبم كبمل وًيسىذٌ /وًيسىذگبن ثب دسج سمت ثٍ َمشاٌ ضمبسٌ تمبس ،دست الكتشيويك ي وطبوي كبمل دستي الضامي است.
 .3تؼذاد صفحبت مقبلٍ ثيه  8تب  12صفحٍ ثبضذ.
 .4مته مقبلٍ ثب استفبدٌ اص وشم افضاس  word 2007يب  word 2003ي ثب فًوت وبصويه  11تبيخ ي ثٍ صًست يك ستًوي صفحٍثىذي ضًد.
 .5مته مقبلٍ ثٍ صًست  Docي  PDFاص عشيق سبمبوٍ اسسبل مقبلٍ دس سبيت وطشيٍ اسسبل ضًد .
 .6مؼشفي حذاقل  2دايس اص اػضبي َيأت ػلمي داوطگبٌَب جُت اسصيبثي مقبلٍ الضامي است.
سبختبس كلي مقبلٍ:
-

عىًان مقالٍ
ػىًان مقبلٍ ،ثٍ صثبن فبسسي ي اوگليسي ثبيذ گًيب ي دس ثشگيشوذٌ كل مغبلت مقبلٍ ثبضذ ي اص  15ياطٌ تجبيص وكىذ.

-

چکيدٌ بٍ زبان فارسي
چكيذٌ ثٍ صثبن فبسسي ثيه  230تب  250ياطٌ وًضتٍ ضًد .چكيذٌ ثبيذ دس ػيه كًتبٌ ثًدن اسصيبثي سشيؼي اص كل مقبلٍ اوجبم دَذ .چكيذٌ ثبيذ وكبت صيش سا دس
ثش داضتٍ ثبضذ :دليل اوجبم تحقيق ي تًجيٍ اجشاي آن ،اَذاف ي مًضًػبت مًسد ثحث ،مختصشي اص سيش تحقيق ،جمغثىذي ،وتيجٍگيشي

-

چکيدٌ بٍ زبان اوگليسي
چكيذٌ ثٍ صثبن اوگليسي ثيه  230تب  250ياطٌ وًضتٍ ضًد .ثٍ دليل اَميت ومبيٍسبصي چكيذٌ اوگليسي دس دبيگبٌَبي اعالعسسبوي ،مقبالت ثب چكيذٌ ضؼيف
اوگليسي ،ػًدت دادٌ خًاَذ ضذ.

-

ياژگان كليدي
ياطگبن كليذي ثٍ صثبن فبسسي ي اوگليسي ثيه  4تب  7ياطٌ وًضتٍ ضًد.

-

مته مقالٍ
مته كبمل مقبلٍ ضبمل مقذمٍ ،مًضًع ،وتبيج ي مشاجغ ثبضذ.

-

مىابع ي مراجع
مشاجغ ثٍ تشتيت استفبدٌ دس مته مشتت ضًد.
ثشاي مشجغ وًيسي دس مته اصلي ثب ركش ضمبسٌ ثٍ مىبثغ اسجبع دادٌ ضًد.
َمٍ مىبثغ ثٍ صثبن اوگليسي ثبضذ ي مىبثغ فبسسي ويض تشجمٍ ضًوذ ي ػجبست ) (in Persianدس اوتُبي آوُب قشاس گيشد .
 oضيًٌ اسجبع وًيسي كتبة :وبم خبوًادگي ي وبم وًيسىذگبن ،ػىًان كتبة ي وبضش آن ،محل وطش ،وًثت چبح ،ضمبسٌ صفحٍ ي سبل اوتطبس
 oضيًٌ اسجبع وًيسي مقبلٍ :وبم خبوًادگي ي وبم وًيسىذگبن ،ػىًان مقبلٍ ،وبم وطشيٍ ،ضمبسٌ جلذ ،صفحٍَبي اثتذا ي اوتُبي مقبلٍ ي سبل اوتطبس

-

شکل ،جديل ي ومًدار
دس صًست استفبدٌ اص ضكل ،اص تصبييش ثب كيفيت مىبست چبح استفبدٌ ضًد.
جذايل ي ضكلُب ثبيذ ثٍ تشتيت ضمبسٌگزاسي ي دس مته ركش گشدوذ .
تًضيحبت مشثًط ثٍ َش ضكل يب ومًداس دس صيش آن وًضتٍ ضًد.
مىبثغ استفبدٌ ضذٌ ثشاي ضكلَب ي جذيلَب ثب ضمبسٌ مشجغ وطبن دادٌ ضًد.

