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  مقاله تدوین العمل دستور

 پساکرونا آموزش عرصه در دینی تربیت همایش
 

 Times قلم با التین هایمتن برایو  11 نازک  B Nazanin ، با قلمA4 اندازه در بایستی های فارسی،، برای متنارسالی هایمقاله .1

New Roman  محیط در متر،سانتی 1 سطور میان تقریبی فاصله با 11 نازکMicrosoft Word 3001-3002 های باالتر یا ویرایش

  انجام شود.

گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )،( و عالمت سوال )؟( الزم  ،رعایت شوند. به طور مثال ،گذاری در نوشتار متن. دستورهای نقطه3

 ولی بعد از آنها، درج یک فاصله الزامی است. ؛نیست

 حداکثر و دباش صفحه شماره و یکسان قطع دارای باشند،می تصویر/ جدول/ شکل دارای که صفحاتی جمله از مقاله صفحات کلیه .1

 .باشد بیشتر صفحه 30 از نباید ،نمودارها و هاجدول با  همراه مقاله حجم

 .باشد همراه انگلیسی چکیده با ،. مقاله4

 های زیر باشد:بخشی دارا بایستی ارسالی هایمقاله .5

 

 ابتدایی بخش (یک

 بایست نکات زیر رعایت گردد:در بخش ابتدایی مقاله می

 .نکند تجاوز کلمه 11 از و باشد تحقیق موضوع بیانگر و بوده گویا و خالصه باید مقاله عنوان ( عنوان مقاله:أ

درج گردد.  ت آنهاسم نام نویسنده/ نویسندگان، نام دانشگاه/ محل اشتغال، درجه علمی و   :نویسنده/ نویسندگان مشخصات ب(

مشخصات نویسنده  جلوی )دورنگار و نشانی الکترونیکی( درقسمت پاورقی یا پانوشت صفحه اول آورده شود./ نویسندگان نشانی نویسنده

 )نویسنده مسئول( <گونه تصریح گردد، اینمسئول

 و هاروش ها،فهد مسأله، طرح بر تأکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل فارسی و چکیده انگلیسی:ج( چکیده 

 ، ضرورت داردکلمه تنظیم شود. این بخش از مقاله در عین اختصار 350کلمه و حداکثر در  150 در حداقل چکیده. باشد گیرینتیجه

 ابع بدون استفاده از کلمات اختصاری تعریف نشده، جدول، شکل و من - نتایج تحقیق ها ویافته ترینبرجسته ،روش هدف،دربردارنده 

 باشد. -

 .باشد واژه پنج تا سه  :د( واژگان کلیدی

 

 

 



 اصلی بخش (دو 
 .«عو مناب هاپیشنهاد ،گیریها، نتیجهنظری، روش، یافته -مفهومی  مقدمه، مبانی: »باشد متن اصلی مقاله باید دارای شش بخش

 هایفرضیه یا و هاپرسش هدف، موضوع، پیشینة بر مروری آن، اهمیت و لهأمس دربارة بررسی و بحث به ،مقدمه بخش در :مقدمه أ( 

 .شودمی پرداخته پژوهش

  شود.مبانی نظری تحقیق و دستگاه مفهومی مسأله پژوهش پرداخته می به قسمت، این در :نظری -مفهومی  مبانی ب(

 ای، میدانی، تلفیقی و ...( و ابزار گردآوری اطالعات و شیوه تحلیل، مشخص گردد.خانهقسمت، روش )کتاب این در روش: ج(

  .شودمی ارائه پژوهش هاییافته تحلیل و توصیف قسمت، این در (:تحلیل و تجزیه) هایافتهد( 

ارزشیابی نتایج  و تفسیر مطالعه، مورد هایفرضیه و نتایج بین روابط به توجه و اساسی تأکید ضمن بند، این از هدف :گیرینتیجه (ه

  حاصل از آن پژوهش است.

 ائه پیشنهادهای نظری و کاربردیار :پیشنهادها (و

 .شود انجام APA الگوی با مطابق نویسی،منبع نامه(:منابع )کتاب (و

 

 دهی ارجاع شیوه
دیگران باید امانت را رعایت و مآخذ و منبع مورد استفاده را به شرح زیر ذکر ها و کارهای ها، نوشتهنویسنده یک مقاله، در نقل گفته

 نماید:

 متن: داخل در عاتارجا نوشتن روش 
 (صفحه سال، نویسندگان،/ نویسنده وخانوادگی نام: )دارد نویسنده چند یا یک که منابعی برای *

 (صفحه سال، ،.... از نقل: )است شده قول نقل دیگران نوشته از که منابعی برای *

 ، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، ماه، سال(html فایل نام یا نویسنده خانوادگی نام) اینترنتی منابع برای *

 عالمت یا “    ” گیومه داخل در نوشته است الزم شود استفاده مقاله در مستقیم قول نقل صورت به دیگران از نوشتاری یا گفتار اگر *

 .گیرد قرار «      »

 .گرددمی درج مآخذ و منابع فهرست بخش در مقاله، پایان در متن داخل ارجاعات کامل آدرس داشت توجه باید *

 .گرددمی استفاده «همان» واژه از خانوادگی نام نوشتن جای به متن، داخل در متوالی طور به ارجاعات تکرار صورت در *

  
 مآخذ: و منابع فهرست در ارجاعات نوشتن روش 
 شود.تیب توالی ارجاع دهی در پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع خارجی ذکر میتر -

 .شودمی تنظیم الفبا حروف حسب بر مؤلفان خانوادگی نام ترتیب به  مآخذ و منابع فهرست -

وره)جلد(، نام نشریه با حروف ایتالیک، د ،“   ” گیومه داخل مقاله عنوان نویسنده، نام سپس و خانوادگی نام ترتیب، به منبع هر مشخصات -

 محل انتشار، تاریخ انتشار نوشته می شود.



 پاورقی: در ارجاعات نوشتن روش
 .شودمی آورده زیرنویس یا صفحات پاورقی قسمت در ها،واژه و ها اسم خارجی معادل -

 شود: عمل زیر جدول مطابق مقاله، مختلف اجزای برای قلم تنظیم در

 فونت نوع اندازه موضوع

 61Bold Zar B فارسی مقاله عنوان

 Nazanin B نازک 66 اسامی نویسندگان فارسی

 61Bold Nazanin B چکیده کلمه

 Nazanin B نازک 61 متن چکیده فارسی

 61Bold Nazanin B کلیدی واژگان کلمۀ:

 Nazanin B نازک 61 واژة کلیدی 5تا  1

 61Bold Nazanin B متن داخل تیترهای

 Nazanin B نازک 61 متن

 Nazanin B نازک 66 پانویس فارسی

 Nazanin B جدول باالی -نازک 61 عناوین جداول

 Nazanin B نازک 66 متن جداول

 Nazanin B شکل زیر -نازک 61 تیتر شکل ها

 Nazanin B نازک 61 منابع پایانی

  

 انگلیسی چکیده

 61Bold Roman New Times انگلیسی مقاله عنوان

 Times New Roman نازک  66 انگلیسی نویسندگان اسامی
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