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چکیده
هر مقاله بايد داراي يک خالصه باشدکه دريک پااراررا
اهدا

تيهاه رردياد ه باه صاسرق مسابقا گ بهااوعر مس اس

رهش تحقهق ه دسباهردهاي مقاله باشد هلی يک مقدمه تلقی ومیرردد  .چکهد حداکثر شاما  300کلماه

در يک يا ده پاراررا

بسد با قلم B Zarاوداز  ١١براي وسشبار فارسی ه با قلم Times New Romanباا اواداز

 ١0براي لغاق اوعلهسی وسشبه شسد.

کلمات کلیدی :حداکثر 7کلمه مجزاشد با هيررسل باقلم B Zarاوداز ١١براي وسشبار فارسی ه با قلم Times
 New Romanبا اوداز  ١0براي لغاق اوعلهسی.

مقدمه(با  2خطB Zar 11ptفاصله از کلماق کلهدي)
مبن مقاله با قلم  B Zarاوداز  ١١ه قلم Times New Romanبا اواداز  ١0باراي لغااق اوعلهسای وسشابه شاسد.
عنسان بخش ها ه زير بخش ها ( به عنسان ومسوه ) -١-١:بايد با قلم B Zarاوداز  ١2ه پرروگ شمار رذاري شسد.

ارسال مقاالت
کلهه مقاالق تسسط داهران همايش مسرد ارزيابی قرار میرهرود .به اين منظسر الزم است فايا مقاله که مطابق باا
سابط اين راهنما تيهه شد است ارسال شسد .ساير فرمتها يا ارسال فايا از طريق Emailقابا پذيرش ومایباشاد.
همچنهن فايا مسرد وظر بايد حاهي مبن مقاله ه کلهه اجزاي آن (در صسرق وهاز)شاما شکاها ه جدهلها باشد.
در هر بخش يا زيربخش يک يا چند بند (پاراررا ) هجسد دارد .دقت شسد که جمالق هر بند زوجهارهار باه هام
مربسط باشند ه يک مس س را دوبال کنند.

تعداد صفحات
حداکثر تعداد صفحاق مقاله که شاما مبن ه کلهه اجزاي آن وظهر شکا ها ه جداهل میباشد  ١0صفحه است.

زيرنويس
در صسرق وهاز به اسبفاد از زيروسيس از فسوت( ) B Zar 10ptاسبفاد رردد.

اشکال و جداول

کلهه شکاها ه جداهل بايد در داخا مبن مقاله ه بالفاصله پس از اهلهن طرح در مابن قارار رهرواد .شاکاهاا باياد از
کهفهت کافی برخسردار بسد ه ها ح ه شفا

ترسهم رردود .حاره

عالمام ه عنااهين باياد باه اواداز اي اوبخاا

رردود که خساوا ه قابا تفکهک باشند .هر شکا ه جدهل داراي يک شمار ترتهبی مسبقا اسات کاه حبماا باياد در
داخا مبن به آن ارجا شد باشد .همچنهن هر شکا داراي عنسان مسبقلی است که با فسوات ()B Nazanin 11pt
در زير شکا وسشبه میشسد .همچنهن هر جدهل داراي عنسان مسبقلی است که باا فسوات ( )B Nazanin 11ptدر
باالي جدهل وسشبه میشسد .يک خط خالی در باال ه پايهن اشکال ه جداهل آورا از بقهه مبن جدا میکند.

نتیجهگیری
هر مقاله بايد با ارامه تس هحاق مشخص به جمعبندي وبايج تحقهق ارامه شد بپردازد.

قدردانی
درصسرق لزهم بخش کستا تقدير ه تشکر میتساود قبا از ارامه فيرست مراجع ذکر رردد.

مراجع
بخش مراجع در اوبياي مقاله قرار می رهرد ه عنسان آن داراي شمار وهست .در وسشبن مراجع اببادا مراجاع فارسای ه
بعد مراجع اوعلهسی را با ذکر شمار ه به ترتها

حاره

شسد.مشخصاق هرمرجع به صسرق کاما ه درقال

الفباا مرتا ومايهاد .در مقالاه باياد باه هماا مراجاع اشاار

اسباودارد زيار ذکرشاسود .مراجاع فارسای بااقلم B Zarوااز

اوداز  ١١همراجع اوعلهسی با قلم Times New Romanاوداز  ١0ذکرشسود.

 .١وام خاوسادری وام وسيسندران يا وام مسسسهاي که وقش وسيسند را دارد عنوان کاملل کتلا
وام مبرجمان با قهد کلمه ترجما وام خاوسادری شمار جلد شمار هيرايش محا وشر  :وام واشار
تاريخ اوبشار.
 .2وام خاوسادری وام وسيسندران عنوان پاياننامه درجهاي که پايانوامه براي دريافات آن وسشابه
شد است محا داوشعا  :وام داوشعا شمار صفحهها تاريخ اوبشار.
 .3وام خاوسادری وام مجري عنوان طرح پژوهشی شمار ثبت وام کاما سفارش دهناد محاا
اوجام طرح تاريخ اوجام طرح.
 .4وام خاوسادری وام وسيسندران "عنوان مقاله" وام مجله ياا کنفاراوس شامار دهر ياا مجلاه
محا چاپ مجله يا بررزاري کنفراوس تاريخ اوبشار.
 .5منابع اينبروبی :وام وسيسند عنسان مبن وام سايت يا صفحه اينبروبی.
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یادآوری:

ارجاعاق به صسرق درهن مبنی باشد.

مقاالق ارسالی چاپ وشد باشد ه به ههچ همايشی ارامه وشد باشد.
مقاالق دريافبی مسبرد ومی شسد.

