
 تعالیبسمه

 برای نکوداشت استاد دکتر محمود عرفانی نامه نگارش مقالهشیوه

 با سالم و احترام

ارسال مقاله بدین شرح به اطالع ضمن قدردانی از همکاری شما در نکوداشت استاد دکتر محمود عرفانی، ضوابط 

 رسد:می

 های حقوق باشند.، باید دارای مدرک دکتری در یکی از گرایشیکی از نویسندگانحداقل 

کیفی و کمی مورد قبول می باشند اما نکتۀ شایان توجه این است مقاالت باید خالقانه و همراه تمامی تحقیقات 

 پیشبرد علم در حوزۀ مختص خود ایفا نمایند. با نوآوری باشند و سهمی در

  لطفاً در نگارش مقاله، به اصول نگارشی )فاصله، نیم فاصله، نشانه گذاری و ...( توجه شود. 

 ارسال شده، خودداری شودها ارسال مقاالتی که پیش از این برای سایر کتب، مجالت و همایش لطفاً از. 

  مقاالت از طریق ایمیلPrerfanihonor@gmail.com  نویستندگان ستااالت بته دریافتت شتده و

 .شودپاسخ داده میآدرس ایمیل  همین از طریقمحترم 

 شیوه نگارش مقاله 

 شود نکات زیر در نگارش و تنظیم مقاله مد نظر قرار گیرد:، توصیه مییش از ارائه نسخه نهایی مقالهپ

 ساختار مقاله 

ها, هر مقاله دارای این ساختار کلی است: عنوان، پدیدآورنده)گان( و وابستگی سازمانی آنهتا، ککیتده، کلیتدوا ه

هتا بته گیری، منابع. در مورد هر یت  از ایتن بخشهها، بحث و نتیجشناسی، یافتهها، روشمقدمه، مرور پیشینه

 صورت مجزا توضیحاتی ارائه خواهد شد.

  

 عنوان مقاله

اوّلین صفحۀ هر مقاله، صفحۀ عنوان است. در صفحۀ اوّل باید عنتوان مقالته، نتام پدیدآورنتده)گان( و وابستتگی 

د دقیق، و تا حد امکان کوتتاه و جالتب باشتد تتا شوند. عنوان مقاله بایها آورده سازمانی آنها، ککیده و کلیدوا ه

مند کند. همچنین ایده اصلی مقاله را نشان داده، و به طتور خالصته متریرهتا، خواننده را به خواندن مقاله عالقه

کلمه باشتد  15تا  10رفته در عنوان بهتر است بین کارهای بهها را بیان نماید. تعداد کلمهمسأله و رابطه بین آن

که عنوان خیلی کوتتاه باشتد، باعتث (. عنوان نباید خیلی کوتاه یا خیلی بلند باشد. در صورتی1392زاده، ن)حس



شتود که عنتوان خیلتی طتوالنی باشتد، باعتث میسردرگمی خواننده و ایجاد ابهام در او خواهد شد و درصتورتی

  خواننده آن را مورد توجه قرار ندهد.

هایی های اضافی در عنوان مقاله خودداری شود. برای مثال به کار بتردن کلمتهمطلوب است از به کار بردن کلمه

شود در عنوان متریر یا متریرهای وابستته بته ، به غیر فراتحلیل مجاز نیست. توصیه می«مطالعاتی دربارۀ»کون 

امه یتا طترح پهوهشتی نکه عنوان مقاله از پایانشود. در صورتیعنوان تابعی از متریر یا متریرهای مستقل آورده 

نامته یتا طترح پهوهشتی باشتد طور کامل شتبیه بته عنتوان پایاناست، الزم نیست عنوان مقاله بهاستخراج شده

 (.1392زاده، )حسن

  

 های وابستهسازمان /نویسندگان و سازمان/نویسنده

گردد. مطلوب استت کته در می شود و وابستگی سازمانی آنها بیانپس از عنوان، نام پدیدآورنده)گان( نوشته می

ویهه برای پدیدآورنده رابط( تا های پانویس، نشانی پست الکترونیکی پدیدآورنده)گان( قید شود )بهقالب یادداشت

امکان ارتباط مخاطبان با آنها فراهم شود. در صورتی که پدیدآورنده به سازمان خاصتی وابستته نیستت، متدرک 

 تحصیلی وی درج گردد.

ن نام پدیدآورنده)گان( به میزان همکاری آنان بستگی داد و تتوافقی میتان پدیدآورنتده)گان( مقالته ترتیب نوشت

ترتیب حترو  توان نام آنها را بتهکه میزان فعالیت همۀ پدیدآورنده)گان( به ی  اندازه است، میاست. در صورتی

 و موارد مشابه خودداری کرد.هایی مانند دکتر، پروفسور، مهندس، الفبا نوشت. باید از نوشتن عنوان

  

 چکیده مقاله کامل

ککیده دارای انواع گوناگونی است. هر ی  از انواع ککیده برای انواع خاصی از مقتاالت مناستب استت. محتتوای 

گیری است. حجم آن ها، نوآوری )ارزش( و نتیجهیافتهشناسی، ککیده این همایش، به ترتیب شامل هد ، روش

نمتا بایتد شود ککیده در ی  پاراگرا  نوشته شود. محتوای ککیتده تماموا ه است. توصیه می 250تا  150بین 

 نیاز سازد. شکل ساختارمند آن در ذیل ارائه شده است:مقاله بیخواننده را از مطالعه متن 

 هد 

 شناسیروش

 هایافته

 آوری )ارزش(نو



 گیرینتیجه

  

 های چکیدهکلیدواژه

اصطالحات این بخش باید دقیقاً از متن ککیده استخراج شده باشند و به مفاهیم موضوعی اصتلی اشتاره کننتد. 

 اصطالح باشد. 7تا  5ها یا عبارات کلیدی بهتر است بین تعداد کلیدوا ه

 مقدمه

المللی شامل توضیحات مقدماتی، بیان مستلله، استانداردهای بینها و نامهمحتوای مقدمه بر مبنای آخرین شیوه

 هاست.ها، و مرور پیشینهها و یا فرضیههد  اصلی، پرسش

های جورکین کنار هم قرار بگیرند به طوری که پس از اتمام این بخش، خواننده تمام این موارد باید همچون تکه

 این مقاله داشته باشد. ی  تصویر کلی از تمامی اطالعات به کار رفته در

 هامرور پیشینه

ها در مقدمه بته دلیتل خالصته بتودن، ها در بخشی مجزا نیاز است، و بررسی پیشینهاگر به مرور و ارائه پیشینه

ها را به صورت بخشی مستقل انجام داد. در توان پس از مقدمه، مرور پیشینهشود، میمناسب تشخیص داده نمی

های پهوهشتی شود، و در ادامته پیشتینهقدماتی در خصوص موضوع پهوهش بیان میاین بخش نخست مطالب م

گیرد، و خالء)های( پهوهشی موجود نشان ها صورت میگردند. سپس استنتاجی منطقی از مرور پیشینهمرور می

ها نهانتقادی استت کته در آنهتا پیشتی-شوند. بدیهی است بهترین روش مرور، روش تحلیلی و یا تحلیلیداده می

شتوند و نظتر و دیتدگاه بنتدی میهای رویکتردی گروهصر  نظر از زمان و مکان انجام آنها، و بر مبنای شباهت

 شود.پهوهشگر)ان( نسبت به آنها بیان می

 شناسیروش

 این بخش شامل طرح، روش یا رویکرد پهوهش )با توصیف دقیق روش کلی و روش خاص اجرای پهوهش( است.

 گیرینتیجه و بحث

های پتهوهش تعیتین شتده، و درک و شتناخت نهتایی ارزش اصلی پهوهش در این بخش نهفته است. زیرا یافته

هتا و بیتان دیتدگاه شتود. بته طتور کلتی در ایتن بختش تفستیر دقیتق دادهپهوهشگر از انجام پهوهش بیان می

ای پیشین و نشان دادن جایگاه ههای پهوهشهای پهوهش با یافتهها، مقایسه یافتهپهوهشگر)ان( نسبت به یافته

هایی که پهوهش در هنگام انجام با آنها روبرو شتده های مشابه، بیان مختصر محدودیتپهوهش در میان پهوهش

 گیرد.های پهوهش صورت میاست، و ارائه پیشنهاد)های( پهوهشی استنتاج شده از یافته



 منابع

دهی به منابع فارسی و التین دانشگاه عالمه طباطبتائی و ارجاعمنابع مورد استفاده در مقاله باید بر مبنای شیوه 

 های مرتبط با آن تنظیم شوند.دستورالعمل

  

 راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاالت

 نوع فونت اندازه موضوع

 Bold B Zar 15 عنوان مقاله فارسی

 Bold B compset 12 اسامی نویسندگان فارسی

 B Zar نازک 11 متن ککیده فارسی

 Bold B lotus 14 تیترهای داخل متن

 Bold B lotus 12 کلیدوا ه

 B Zar نازک 13 متن

 B compset نازک 10 سرصفحه

 B Zar نازک 10 پانویس فارسی

 Times New Roman نازک 10 پانویس التین

 B lotus نازک 11 هانمودارها و شکل  عناوین جداول،

 B Zar نازک 13 منابع فارسی

 Times New Roman نازک  11 منابع التین

   

 راهنمای تنظیم اندازه و قلم ککیده التین

 های انگلیسیچکیده

 Abstract 11 Bold, Italic Times New Romanتیتر 

 Bold Times New Roman 14 عنوان مقاله انگلیسی

 Times New Roman نازک  12 اسامی نویسندگان انگلیسی

 Times New Roman نازک  11 متن ککیده انگلیسی

   

  توجه



 راهنمای نویسندگان مقاالت

  

نماید، مقاالت خود را با رعایت موازین ذیل به دبیرخانته ی استادان و پهوهشگران دعوت میکمیته علمی از کلیه

 ارسال نمایند:

گردنتد بایتد محصتول مطالعتات و تحقیقتات نویستندگان بتوده و نوع مقاالتی که برای کاپ ارسال می .1

 آوردهای علمی جدید باشد.متضمن دست

ی ای کاپ شده و یا همزمان به همتایش یتا مجلتهمقاالت ارسالی نباید قبالً در همایش، کتاب یا مجله .2

 دیگری ارسال شده باشند.

 لطفاً . شود ارسال ( کلمه 8000 حداکثر و 5000 حداقل)   12Bzarبا قلم  Wordمقاله در قالب فایل  .3

 .نشود استفاده یا باالتر Word 2016 از

 ایمیل  ارسال مقاله از طریقprerfanihonor@gmail.com  .انجام شود 

 مسلول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده صرفاً ی   دار مکاتبات یا نویسنده در این بخش عهده

 .عنوان از ی  ماسسه معرفی شود

 های مقاله به فارسی و انگلیسی و کلید وا گان فارسی و انگلیسی آورده شود.ککیده 

 .جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای کاپ باشد 

 ها، نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان در زیر آنها و مناسب برای کاپ باشد.شکل 

  

 دهیروش ارجاع 

  ( ارجاعات به صورت درون متنیAPA می ))باشد. )نام خانوادگی، سال: صفحه 

 .مسلولیت صحت مطالب مندرج در مقاله و لیست منابع به عهده نویسنده است 

 های اینترنتی به تفکی  و به ترتیتب حترو  ها و سایتها، مقاالت، اسناد و آرای دادگاهدر منابع؛ کتاب

 الفبا آورده شوند.

 ( گذاری نشوند؛ )با تیره مشخص شوندبع پایان متنی شمارهمنا 

 روش نگارش فهرست منابع

 محتل ،کنتدم کاپ ،کندم جلد ،مصحح یا مترجم نام ،عنوان کتاب (.انتشار سال. ) نام خانوادگی، نام  - کتاب:

 .ناشر انتشار،

 .شماره ،رهماه، دو ،مجله نام ،«مقاله عنوان»(. سال)  نام. ،نام خانوادگی -: مقاله



 نکته: عناوین کتاب یا مقاله بولد نباشند

 کلمات )بجز حرو  اضافه و حترو  ربتط و بجتز متتن ککیتده انگلیستی( در عنتاوین  حرو  اول همه

 انگلیسی به صورت حر  بزرگ و در عناوین فرانسه بصورت حر  کوک  نوشته شوند.

 شوند نوشته ایتالی  عناوین کتابها به صورت. 

 ها در داخل گیومه قرار داده شوند.عنوان مقاله 

  در ارجاعات درون متنی در صورت تکرار منبع، به جای استتفاده ازIbid , op.cit  و همتان، پیشتین؛

 منبع عیناً آورده شود.

 های اینترنتی موارد ذیل رعایت شوند:در ارجاع سایت 

 موجود در سایت و تاریخی کته مقالته در ستایت مقاله استنادی  حداالمکان نام و نام خانوادگی نویسنده

 قرار داده شده است .

 عنوان سایت 

 آدرس سایت 

 نویسنده به سایت تاریخ آخرین مراجعه 

هتا بته معنتی تأییتد ها به عهده نویسندگان است و کتاپ آنمسلولیت آرا و نظریات ارائه شده در مقاله .1

 مطالب نیست.

 های دریافتی آزاد است.الهدبیرخانه همایش، در ویرایش و تلخیص مق .2

 درج شود. پس از فهرست منابعلیسی مقاله در انتهای فایل و ککیده انگ .3

 با تقدیم احترام

 


