
 

 

 

 
 (بولد B Mitra ،13سطر فاصله ) 1

 (بولد B Mitra ،16) عنوان مقاله
 بولد( B Mitra ،13سطر فاصله ) 1

 نویسنده سوم؛ و... ؛2نویسنده دوم ینام خانوادگ؛ نام و *1نویسنده اول ینام خانوادگنام و 
 مشخص کنید. سیبا عالمت ستاره باالنو را رابط ولئنویسنده مس

 نویسندگانکلیه دانشگاه یا مؤسسه برای وابستگی به  رتبه علمی،1
 (... دانشگاه ،...)مثال: استاد، دانشکده 

 (بولد B Mitra ،13سطر فاصله ) 2
 

 شامل موارد زیر است صفحه اول. 

 .باشد نوشتار محتویات کنندهبیان و گویاباید  (:Title) مقاله عنوان .1

 درصورت تعدد نویسندگان  ؛*با عالمت ستاره مسئول سندهینو نمودن مشخص با( نویسندگان) نویسنده خانوادگی نام و نام
 در جمع نویسندگان استفاده کنید. هاآناز اعداد برای نشان دادن جایگاه 

 بهتر است ه و بودی الزام مسئول سندهینوی برا تنها که) انامهیرا و سندگانینو آدرس و لیتحص یا اشتغال محل علمی، رتبه
 کامل ذکر گردد. طوربهبایستی  (دانشگاهی و آکادمیک باشدایمیل 

 (Abstract) چکیده .2

رعایت موارد زیر . است نتایج و بحث و هایافته تحقیق، روش هدف، ،مسئله طرح شامل کلمه 022حداکثر و  252حداقل  
 چگونه این فعالیت؟ ایدانجام داده اقدامیچه  دقیقاًبا چه هدفی موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟ دارای اهمیت است: 

 ترینترین یا بنیادیاساسیدهند؟ نتایج چه چیزی را نشان می مورد استفاده چه بوده است؟ تجهیزاتو  هاروشید؟ اهرا انجام داد
 یافته شما برای درک بهتر موضوع چیست؟

بایستی رعایت شوند.  چکیده متن در نوشتیپ از استفادهعدم  یا غیره و تصاویر منابع، به ارجاع عدم جمله از قوانین معمول
 .رورفتگی در سطر اول نیستفمتن چکیده در یک پاراگراف نوشته شود. نیازی به 

 

 .اندمحل مورد نظر هستند که با ویرگول از یکدیگر جدا شده واژه کلیدی در 6 تا 4 شامل(: Keywords) کلیدی کلمات .0
 

                                                 
(MitraB -12) الکترونیکی ی، تلفن و پستپست آدرس نویسنده مسئول: *
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Title of Article (Garamond font, Bold 22) 
First Author1*, Second Author2, Third Author3 (Garamond font Bold 11) 

 
1 Department, University or company name, city, country. (Garamond font 11) 
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Abstract (Garamond font Bold 11) 
The first sentence of the Abstract should follow the word “Abstract.” on the same line. The abstract should 
be clear, descriptive, self-explanatory and no longer than min 500-max700 words. It should also be suitable 
for publication in abstracting services. Do not include references or formulae in the abstract. (Garamond 
font 11) 

 077 حداکثر و 500 حداقل باید التین نیست. چکیده فارسی چکیده دقیقاً معادل انگلیسی الزم به ذکر است چکیده

 .است مقاله محتوای از کلیه یاخالصه واقع در که باشد کلمه
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  به بعد شامل موارد زیر است. سومصفحه 

امیدوارید  ؟ها چیستشامل مواردی از این دست است: مسئله چیست؟ راهکارهای دیگر چیست؟ محدودیت :(Introduction) مقدمه .1

 های مورد نظر مبنی بر طرح مسئله(.)با ارجاع به رفرنس هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است مقدمه واقع در؟ به چه چیزی برسید

های دیگران ترجیحاً در این بخش تنها انتشارات مروری کلی و کوتاه بر پژوهش شامل(: Literature Review) پیشینه تحقیق .2

 ها و نتایج جدید مد نظر است.مهم نیست بلکه یافته

 گیری، روش نمونهیآمار جامعهها، آوری دادهروش جمع شامل بیانی کوتاه از(: Materials and Methods) هاروشبخش مواد و  .0

 .استهداده لیتحل مورد استفاده در پژوهش وو استانداردهای افزارها یا نرمتجهیزات ، نوع یسازنمونهو 

های تحقیق )عمده اشکال تحلیلی ها بر روی نمونهها و آزمایشبررسیشامل گزارش نتایج حاصل از (: Results) هانتایج و یافته .4

 عالوهبهآیند( محتوای جداول نباید در متن باز تکرار شوند ها در این محل میها و نمودارهای حاصال از آزمایششاامل جداول، گراف
 اشکال ارجاع داده شود. یتمامبهبایستی  حتماًدر متن مقاله 

ها بر اساس نتایج تحقیق است بدان معنی که چه چیزی چه معنی شامل بیان استدالل(: Discussion) هاافتهبحث در نتایج و ی .5

 تحقیق را به بدنه اصلی تحقیقات دارد و چرا این اتفاقات افتاده اسات. آیا فرضایات مطرح شاده درست یا نادرست هستند، این بخش
 .شودیم ادآوریحوزه وصل و جایگاه این تحقیق را در این حوزه 

ی، ارجاع و توضاایو و نیچمقدمهپژوهش اساات و نیازی به  مساائلهدر واقع پاسااخی کوتاه و کلی به (: Conclusion) یریگجهینت .6

گراف در قالب یک پارا عمدتاً. کندیی مطرح هاشنهادیپبرای مطالعات آینده در این حوزه  تواندیمو شکل ندارد. همچنین  هادادهتفسیر 
 شود.نوشته می

گردد و همچنین طور خالصه سپاسگزاری میهای دیگران بهراهنمایی و کمک(: در این بخش از Acknowledgment) اریپاس گ س 

ر  در این بخش ددقیق  صورتبه باشد عنوان طرح پژوهشی یا رساله دانشگاهی چنانچه مقاله مساتخر  از طرح پژوهشی یا رساله
 گردد.می

شود. الزم به ذکر توضایحات ضاروری درباره اصاالحات و مطالب مقاله، که با شماره در متن مشخص می(: End Notes) هانوش تپی

 های بیگانه کوتاه از نوشتن معادل بالفاصله بعد از ترجمه فارسی در داخل متن استفاده گردد.های زباناست برای معادل

ز ا . لطفاًدر  شده است راهنمای نویسندگانکه در سایت نشریه قسمت  است APAدر نشریه  یده ارجاعروش  (:Reference) منابع

ه ترتیب ب . الزم به ذکر است، کلیه منابع باید به زبان انگلیسی نوشته شوند وخودداری نمایید ، شماره و غیرهبردن خط فاصله کار به
 نوشتن به زبان فارسی در زبانخاص از آوانگاری  یهانامحروف الفبا بر حساب نام خانوادگی نویسانده )برای تبت اسامی فارسی و 

 .( در انتهای مقاله تبت گردند.استفاده نماییدانگلیسی 

اله و در انتهای مق یمتندرون صورتبهباید به زبان انگلیسی در داخل متن  هازبانمنابع فارسی و دیگر :  1نکته

آن  منابع در متن و انتهای یسینویفارساز  وجهچیهبهارجاع کامل به مشخصات انگلیسی ثبت شوند و  صورتبه

  ذکر گردد. مربوط به زبان اصلی ، عبارتغیر التیناز این رو بایست در انتهای منابع  .استفاده نگردد

    Persian[in[یا   ]n Russian]iمثال: 

از این رو جهت مالحظه و تطبیق منابع فارسی با معادل التین آن توسط نشریه، لطفا هر دو زبان فارسی و انگلیسی 

 ارسال مقاله قید شود. نخست، در مرحله در منابع نهاییمعادل آن 

 های منبعانت التین باشد، در این صورت درو یا چکیده منبع به الفبای غیرالتین ولی دارای خالصه : چنانچه 2نکته 

 .(abstractn Persian with English i)یا  (n Persian with English summaryiاصلی قید گردد. مثال: )

 

 هافرمت و اندازه

  2013 ,2010 , افزارنرممقاله باWord 2007 4اندازه کاغذ درA  در نشریه اولویت با  ازآنجاکهمقاله تدوین شود. مطابق این نمونه
همچون  صفحه است اما در مواردی 15و غیره برای نشریه  منابعها، ها، جدولاستاندارد تعداد صفحات مقاله شامل شکل ،گویی استکم
 صفحه نیز هست. 25، با صالحدید نویسندگان و هماهنگی با نشریه تعداد صفحات قابل افزایش تا های مروریمقاله



 

 

 

 

 فونت  باشد. کلیه حروف فارسی متن با یستونورت تکصمقاله باید بهB Mitra (و کلیه حروف انگلیسی متنمعمولی )، های فرمول
های دیگر مقاله در جدول زیر نوشته شده ( باشند. اندازه حروف برای بخشمعمولی) Garamondشیمیایی و نیز روابط ریاضی با 

 باشد. (54/2ورد از هر طرف ) افزارنرماستاندارد ها حاشیهباشد.  متر(میلی 212×292) 4Aدر اندازه کاغذ است. متن مقاله

 نوشتیپاز مقاله  انتهای معادل واژگان التین بالفاصله در درون پرانتز بعد از کلمه آورده شود تنها در موارد خاص و به تعداد محدود 
 استفاده گردد.

 ًصورتبهتمامی متن  لطفا ( تنظیمJustifyهم ) هاى چپ و راست خطوط یک ستون سازى حاشیهیکسان بهشود که  یبند ترازتراز و
 شود.عمودی گفته می طوربهو یا یک صفحه 

 گذاری گردندباید شماره ها(نوشتسپاسگزاری و پی جزبه) های مقالهبخش ها و زیرکلیه بخش و بندی رعایت شودپاراگراف. 
  در این حوزه همانند پرکاربردیی هاواژهبرایray Diffraction (XRD) -X نوشت دادن برای اصل کلمه در دیگر نیازی به پی

 متن نیست.

 المللی یکاهادر دستگاه بینگیری های اصلی و واحدهای اندازهتمامی کمیت (SI)،  .درون متن آورده شود 

 kg 0، °C252،  62% های دیگر:نمونه ،m 12آورده شود:  mمثال: طول با واحد متر بصورت نماد 

 

یسنجباستانهه مورد استفاده در پژو یهافونتدول ج

 WORD 2007استاندارد 4A اندازه کاغذ

 Multiple 1 فاصله خطوط

 موقعیت استفاده قلم نام اندازه قلم

16 MitraB  -فارسی عناوین مقاالت بولد 

22 Garamond التین عناوین مقاالت 

10 MitraB  - اسامی نویسندگان بولد 

10 MitraB   نام دانشگاه یا مؤسسه برای نویسندگان 

10 MitraB  ( مقالهیهابخشتمامی  شامل چکیده و) متن فارسی 

11 MitraB  فارسیها عناوین جدول 

9 Garamond التین و اشکال و نمودارها و متن جدول هاعناوین جدول 

10 MitraB  - کلمات کلیدی بولد 

10 MitraB  - هابخش زیرها و عناوینِ بخش بولد 

11 Garamond  (های مقاله، چکیده و کلید واژگانو انت متندرونها، منابع مقاله )معادل التینموارد 

12 MitraB  هانوشتیپ 

11 Garamond  نشریهمنابع 

 
 اج ا تصویری مقاالت 

 هاشکل -

 ش  کلنقشااه، تصااویر، ترساایم، طرح، گراور، کروکی، عکس، نمودار و غیره با لف   جمله کلیه موارد از-Fig   و جداول با لف

  آورده شوند. در جای مناسب داخل متنو  گذاریمطابق نمونه داده شده شماره Table-جدول

 (Table 1 -1(  )جدول Fig. 2-2)شکل مثال: 

 ع، سال مؤلف یا گردآورنده منب خانوادگی )نام انگلیسی صورتبه مربوط به هر مقاله باید با ذکر منبع اصلی هایها و جدولشکل

 انتشار، شماره صفحه منبع( آورده شوند.

 و فارسیباید به زبان  زمانهمها و گراورها و نمودارها( و باالنویس جداول )شامل: تصاویر، نقشه هاهای شکلکلیه زیر نویس 

 نوشته شوند. انگلیسی

 نوشته شوند. انگلیسی و فارسی زبانهر دو ی درون جداول و نمودارهای مقاله اعم از اعداد و توضیحات، به محتوا 



 

 

 

 

 ًنیترکیبعد از اشاره در نزد بالفاصله ها اشاره شده ودر محل مقتضی در متن به آنو انتهای مقاله نرود  به هاشکل وجهچیهبه لطفا 
 صورتبه حتماًها ها و منحنیکلمات داخل شکل کاهش یابد. مفید ها به حداقلتصاویر، نمودارها و جدول فاصله آورده شوند.

 ی در مقاله خودداری شود.رضروریغهای از قرار دادن شکل و جدولباشند. انگلیسی 
 ریاضی باشد.های به ترتیب شماره هاشکلعدد نباشد و شماره  12ها بیش از تعداد شکل 

 ها را درون کادر قرار ندهید.و زیرنویس آن هاشکل 

 اشل نیاز استو ترسیمات  اشیامقیاس و برای ، ها جهتبرای نقشه. 

 ندارد نیز ایرادی تیفیک با دیسف و اهید اما وجود تصاویر سنانتخاب شو یرنگها تمامعکس. 

 ی دارای کیفیت ستیبایمها شکلdpi022 هایی با وضوح و کیفیت پایین خودداری شود.دادن شکل باشند و از قرار 

  شوند. الزم است کلیه تصاویر )نقشه، گراور، منتشر می هاآناز آنجا که کلیه مقاالت نشریه به همراه تصاویر با کیفیت باالی
 مقاالت در صورت پذیرش آپلود شوند.  dpi022ها( با کیفیت حداقل عکس، طراحی و گراف

 طول اشکال و جداول را به نحوی تنظیم نمایید  لطفاًگردد، راحی صفحه مجله دو ستونه از طرف دفتر نشریه انجام میاز آنجا که ط
( قرار داد. در این مورد عرض اشکال بایستی cm 12دو ستون ) دهندهپوشش( و یا cm 5/2که بتوان یا در قالب یک ستون )طول 
 صفحه بعد(.قابل قبول در نظر گرفته شود )مثال در 

 

 (....ماخذ:: توضیحات شکل )1 شکل
Fig.1: description of the picture or graph….(reference:) 

 

      
 (....ماخذ:: توضیحات شکل )2 کلش

Fig.2: description of the picture or graph….(reference:) 

 
 

 هاجدول



 

 

 

 

 به فارسی و انگلیسی نوشته شود. زمانهمگردد و نویس جدول را جزئی از جدول باال 
 های ریاضی باشد.به ترتیب شماره هاآنو شماره  نیاز مقاله اساس برها تعداد جدول 

 ترین فرمت ورد استفاده نمایید.ها از سادهبرای جدول 

  تصویر باشند. صورتبهجداول نباید 

   مشکلی با قلم ساده باشند.ن نیز به رنگ آاطالعات 

   در تمامی مقاالت پژوهشی و اصیل مربوط به نویسندگان است که در  فرضشیپ صورتبهجداول و دیگر اجزا تصویری
 یمتندروناما در هر صورت اگر نیازی به ارجاع بود همانند ارجاعات  ؛نیستاین صورت نیازی به ارجاع به نگارندگان 

 عمل گردد.

 
 

  راهنمای اصالح مقاالت بعد از انجام داوری

 در جریان باید ذکر شاده باشاد. در سایر موارد نشریه  موارد به، اصاالحات باید منحصاراً محدود در مقاالت نیازمند اصاالح
 هرگونه تغییر و یا تصحیو دیگر قرار دهد.

 صاورتبهکه  در صافحه اول فایل بدون نام مقاله PDF به مدیر مسئول نشریه بنویسید که   خطاب یانامه، شودارائه می
 :شامل موارد زیر باشد

 1-  و اظهار نظر داور با  سؤالمتن  کهینحوبه ،و شابهات و پیشنهادات داوران در رابطه با مقاله هاپرساشتمامی پاسا  به
و مشخص شود که اصالح شد و یا به چه دلیلی اصالح  پاس  داده شود هاآنشاماره ذکر شاود و در ادامه با رنگی دیگر به 

 نشد.
 2- و تغییرات در محتوای مقاله با تمایز رنگری در  توضااایحات تکمیلی :ه شااااملکلیه مواردی که در متن اضاااافه شاااد

 مشخص شوند. متن 
 

 منابع

 .در  شده است راهنمای نویسندگانکه در سایت نشریه قسمت  است APAدر نشریه  یده ارجاعروش 

 

 متندروناستناد ( 1

 خل پرانتز شماره صفحه در دا نقطه صبه یک مقاله مجله به ترتیب، نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار،  یمتندروندهی برای استناد
 (مستقیم با شماره صفحه ذکر شود و تفسیر بدون شماره صفحه قولنقل) شود.ذکر می

  :مستقیم: قولنقل مانند                   

 Direct quote: (Elliot, 2009, p. 251) 

 میرمستقیغ:         

 Paraphrase: (Elliot, 2009) 

 

  اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و از عبارت« et al »شود.استفاده می 

 (B Mitra، 12(.)...ماخذ:: شرح جدول )1 جدول

Table 1: Descriptions… (reference: )  (Garamond 11) 
Samples No xxx yyyy xxx aaa bbbb 

1      

2      

4      

6      

5      

3      



 

 

 

 

   (Black et al., 2008, p. 140) 
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