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راهنمای تهیه مقاله
بـرای برقـراری رابطـه موثـر و متقابـل بیـن هیـات تحریریـه ،نگارندگان مقالـه های علمـی و مخاطبان فصل نامه و آسـان سـازی
و سـرعت بخشـی رونـد بررسـی و پذیـرش ،پیشـنهاد می شـود نگارندگان محتـرم مقاله هـای خود را بـه طور دقیق براسـاس این
راهنمـا تدویـن نماینـد و پـس از اطمینـان از رعایـت این شـیوه نامه ،مقالـه را به دفتـر مجله ارسـال نمایند.
صفحه ی اول:
شناسنامه ی مقاله:
 عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) به فارسی و انگلیسی(نام نویسنده مسئول ،با ستاره مشخص شود) رتبه علمی و نام موسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسی و انگلیسی نشانی کامل نویسنده مسئول :شامل نشانی پستی ،شماره تلفن ،شماره دورنگار و رایانامه چنانچه مخارج مالی تحقیق یا تهیه مقاله ،توسط موسسه ای تامین شده باشد نام موسسه مزبور در پایان مقاله و در قسمتسپاسگزاری قید شود.
صفحه ی دوم:
عنوان و چکیده مقاله شامل:
 عنوان کامل مقاله به فارسی عنوان کامل مقاله به انگلیسی چکیده فارسی (حداکثر  250واژه) چکیده انگلیسی (حداکثر  250واژه) کلیدواژه های فارسی (حداکثر  5واژه) کلیدواژه های انگلیسی (حداکثر  5واژه)توجه :اسامی نویسنده یا نویسندگان نباید در این صفحه و در سایر صفحه های مقاله نوشته شود.
شیوه ی نگارش:
تمام قسمت های مقاله روی کاغذ سفید بدون آرم یا نشان به ابعاد  21 × 29/5سانتی متر ( )A4با فاصله خطوط  1و رعایت 3
سانتی متر حاشیه درچهار طرف وبدون اشتباه تایپی تهیه شود .تا آنجا که ممکن است از بکاربردن کلمه های خارجی در داخل
متن مقاله خودداری شود و این کلمه ها در صورت ضرورت در پانوشت در آخر مقاله با ذکر شماره درج گردند .نام نگارنده (گان)
خارجی به فارسی نوشته شده و تاریخ میالدی انتشار اثر مربوط داخل پرانتز به فارسی درج گردد.متن مقاله به صورت دوستونی
وبا  Word 2007تنظیم شود و تعداد صفحه های مقاله شامل (شناسنامه ،چکیده و منبع ها) از  20صفحه تجــــــاوز نکند.
برای آگاهی از اندازه و نوع قلم (فونت) مورد نیاز قسمت های مقاله به پایگاه اینترنتی  WWW.itvhe.ac.irمراجعه فرمایید.
عنوان
عنوان مقاله ،کوتاه و گویای محتوا بوده از  25کلمه تجاوز نکند.
چکیده
چکیده مجموعه ی فشرده  ،گویا و روانی از مقاله است که در آن هدف ،روش تحقیق ،روش های پردازش و تحلیل داده هاو
دست آوردهای عمده منظور شده و از  250کلمه تجاوز نکند .واژگان کلیدی برای راهنمایی خوانندگان مقاله و یافت سریع مقاله
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در منبع ها و موتورهای جستجو است .این واژگانباید در متن چکیده وجود داشته باشندو در سطرجداگانه با عنوان "کلید واژه ها"
در پایان متن فارسی و با عنوان  Index Termsدر پایان متن انگلیسی نوشته شوند.
مقدمه
مقدمـه شـامل معرفـی و توجیـه موضـوع مـورد پژوهـش اسـت کـه در آن بـه مبناهـای نظـری و تحقیقـات انجـام یافتـه در زمینه
مـورد نظـر ،بـه ویـژه مقالـه هـای مرتبـط با عنـوان هایی کـه پیـش از آن در این فصـل نامه چاپ شـده اند ،بـه اندازه کافـی ارجاع
شـده باشـد و هـدف پژوهـش را نیز بـه وضوح دربرداشـته.
روش شناسی
ایـن قسـمت شـامل شـرح کامـل نـوع و روش(هـا)ی انجـام تحقیـق و دلیـل هـای علمـی انتخـاب و اسـتفاده از آنهاسـت کـه بایـد
دربرگیرنـده جامعـه ی آمـاری وحجـم و روش نمونـه گیـری صحیـح نیـز باشـد.
یافته ها
یافتـه هـای تحقیـق بـه صـورت نوشـتار ،نمـودار ،جدول یـا نـگاره در این قسـمت ارایـه و توضیـح داده شـوند .اطالعات جـدول ها
نبایـد بـه صـورت منحنـی ،نگاره یانمـودار یا به نحـوه دیگـری در مقاله تکرار شـوند .هرجدول با یـک خط افقی از عنـوان جدول
و سرسـتون هـا بـا یـک خـط افقی از متـن جدول جداشـوند و در زیر متن جـدول نیز یک خط افقی کشـیده شـود .در متن جدول
نبایـد از خـط هـای عمـودی یـا افقـی دیگر اسـتفاده شـود .عنـوان جدول بـه صورت :جـدول ،شـماره  ،خـط تیره و سـپس گویه
معـرف جـدول به صـورت راسـت چین بـاالی جدول ذ کـر گردد.
بحث و نتیجه گیری
دسـت آوردهـای تحقیـق در ایـن قسـمت ،مـورد تجزیه و تحلیـل قرار گرفته و بـا توجه به هدف تحقیـق با نتایج سـایر پژوهش های
مطرح شـده مقایسـه و پیشـنهاد های کاربردی ارایه شـود.
منبع ها
همـه منبـع هایـی کـه در متـن اشـاره شـده اند بـه طورکامـل در لیسـت منبع ها درج شـوند .این لیسـت نبایـد منبعی کـه در متن
اسـتفاده نشـده را در برداشـته باشـد .منبـع هـای مـورد اسـتفاده ،بـر پایـه الگـوی  ، APAبـه ترتیـب حـروف الفبـای نـام فامیل
اولیـن نگارنـده آورده شـوند .در تنظیـم منبـع هـا ابتـدا منبـع هـای فارسـی و سـپس خارجـی ذکـر شـوند.در مـورد کتاب هـا نام
کتـاب ودر مـورد مقالـه عنـوان بعد از نام نویسـنده بر حسـب مورد ،به صـورت ایرانیک یا ایتالیک درج شـوند.برای آگاهی بیشـتر
از شـیوه منبـع نـگاری بـه مقالـه هـای چاپ شـده در ایـن فصل نامـه مراجعـه فرمایید.
چکیده به زبان انگلیسی
چکیـده بـه زبـان انگلیسـی ( ،)ABSTRACTبایـد ترجمـه ی درسـت (بـه لحـاظ شـیوه نـگارش و ادبیـات انگلیسـی) ،کامـل و
دقیـق چکیده ی فارسـی باشـد.
پانوشت
پاورقی ها به ترتیب شماره در پایان متن مقاله و پیش از فهرست منبع ها ذ کر شوند.
شیوه ی ارسال:
مقالــه تنظیــم شــده بــر پایــه شــیوه نامــه را بــه آدرس الکترونیکــی  jour.edu@itvhe.ac.irویــا بــه آدرس پســتی دبیرخانــه ی
فصــل نامــه ارســال نماییــد.
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