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 ین شده باشند.تدویر زی نگارش راهنماید مطابق بای ارسالی هامقالهرساند به اطالع پژوهشگران گرامی می

 

صفحه با  30متر از هر طرف، حداکثر در یسانت3.2 یا باالتر با حاشیه 3002نسخه  Word افزارنرمصفحه آرایی. مقاله در 

 Times Newهای التین با قلم و نوشته 32در اندازه  Nazaninقلم  های فارسی باتایپ شود. نوشته Singleفاصله خطوط 

Roman  قلم پانوشت فارسی  تایپ شود. 33در اندازه Nazanin  و برای انگلیسی  33با اندازهTimes New Roman 

 .باشد 30با اندازه 

ها در انتهای متن، منبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به منابع داخل متن نوشته شود وپانوشت منبع نویسی.. (3

 باشد.  APAشیوه 

ها، نمودارها شکل شوند. یگذاراز ابتدا تا انتها شماره یبترت جداگانه و به به طور یدباهر یک  .اشکال، نمودارها و جداول (3

ها و نمودارها درج ها و در پایین شکلچین در باالی جدولباید دارای عنوان و شماره باشد که به صورت وسطها و جدول

ها فاصله ها، نمودارها و جدولشود، در جای مناسب با توجه به ارجاع متن آورده شوند. یک سطر خالی بعد و قبل از شکل

 مرجع ذکر شود. گذاشته شود و اگر دارای مرجع هستند در پائین هر یک

 ساختار کلی مقاالت. (3

 

 :صفحه اول  

 عنوان کامل مقاله )تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد( -

نوشته شود(، رتبه علمی،  «نویسنده مسئول»ی نویسنده)گان( )روبروی نام نویسنده مسوول واژه نام خانوادگ ونام  -

 تخصص

نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل برای نویسنده)گان( شامل: نشانی پستی، شماره تلفن  -

 )همراه و ثابت(، نمابر و پست الکترونیک. 

 :صفحه دوم 

  واژه(. 6ها )حداکثر یدواژهکلکلمه( و  300یده مقاله به زبان فارسی )حداکثر چکعنوان و 

 ( و کلیدواژه ها. 320چکیده انگلیسی مقاله )کلمه 

  تا انتهای مقاله سومصفحه 

 بدنه اصلی مقاله به صورت شماره گذاری شده و به ترتیب زیر باشد.
 

یتر/شماره و در ادامه یکدیگر ت. همه موارد بدون پژوهش، اهمیت موضوع و اهداف یا سوالهای مسألهیان ب: شامل مقدمه -1

 یه شوند.ارا

ی مرتبط به خارجی و داخلی هاپژوهشیه تعاریف ضروری، بیان کافی  چکیده : اراپژوهشمبانی نظری و پیشینه  -2

 باشد. پژوهشی مفهومها و مدل یهفرضیبانی کننده پشتی که اگونه

: در این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه پژوهش )داخلی و خارجی( که مستقیم یا یمفهومها و الگوی یهفرضتوسعه  -3

غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان، متن فرضیه مربوط نوشته شود. در انتهای 

 توانید الگوی نموداری الگوی مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید.یمها یهفرضتوسعه 
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جامعه آماری، حجم ها. )در صورت پیمایشی بودن تحقیق  ، ابزار و روش گردآوری دادهپژوهش: نوع طرح یشناسروش  -4

 مشخص شود( یریگنمونهنمونه و روش 

 ی و تحلیلیژوهشیافته های پبدنی اصلی مقاله شامل  -5

 گیرییجهنتبحث و  -6

 منابع  -7

 

 

 

 راهنمای قلم فارسی و التین

 نوع و اندازه قلم قلمحالت  نوع نوشته

 Nazanin 36 (Boldپررنگ) عنوان مقاله

 Nazanin  32 (Regularمعمولی) چکیده فارسی

 Nazanin 32 (Boldپررنگ ) هاید واژهکل

 Nazanin 32 (Regularمعمولی) متن فارسی

 Nazanin  34 (Boldپررنگ ) عناوین اصلی مقاله

 Times 33 (Regularمعمولی) یا کلمات التین درون متن مقاله اختصارها

  
 

 .صورت زیر باشدهای ارسالی باید به در نهایت با توجه به مطالب بیان شده ساختار کلی مقاله

 

 عنوان مقاله

 نام و نام خانوادگی نویسندگان )به همراه کلیه مشخصات(

 چکیده فارسی

 :هاواژهکلید 

 مقدمه -1

 پژوهشمبانی نظری و پیشینه  -2

 یمفهومها و الگوی یهفرضتوسعه  -3

 ی پژوهششناسروش  -4

 ژوهشی و تحلیلیبدنی اصلی مقاله شامل یافته های پ -5

 گیرییجهنتبحث و  -6

 منابع -7
 


