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چکیده (فونت - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
هر مقاله بايد داراي يک چکیده  100تا  300کلمه اي باشد که در يک پاراگراف تهیه گرديده است .اين بخش بايد بصورت مستقل
بیانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقیق و نتابج مقاله باشد ولي يک مقدمه تلقي نمي گردد .متن چکیده با فونت ( - B Nazazinاندازه
 )12و با يک خط فاصله نوشته شود..از اشاره به مراجع و کلیات تحقیق در چکیده خودداري گردد .نکته مهم اين است که صفحه اول
مقاله فقط بايد حاوي عنوان مقاله ،نام نويسندگان و وابستگي سازماني يا دانشگاه آنها ،چکیده و واژگان کلیدي باشد و متن اصلي
مقاله بايد از صفحه دوم آغاز شود.
واژگان کلیدي :حداقل  3و حداکثر  5کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند( (.فونت - B Nazazinاندازه )12

مقدمه (فونت  B Nananinاندازه  -12پررنگ )
اين راهنما به منظور استفاده مولفین مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين جشنواره تهیه شده است .رعايت اين
ضوابط براي همه مولفین محترم اجباري است .توجه نمايید که متن حاضر نیز با رعايت همین ضوابط تهیه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد
استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف عالئم و توضیحات راهنماي اضافي) .مقاالت بايد در قالب نرم افزار مايکروسافت وُرد ( 2007يا MS-Word -
 )2003ارسال گردد .متن اصلي مقاله به صورت تک ستوني با فونت  - B Nazazinاندازة  - 12تک فاصله تهیه شود .عنوان بخشهاي اصلي با فونت B
 Nazazinو اندازه  -12پررنگ و عنوان زيربخشها با اندازه  -11پررنگ تايپ شود .تنظیمات صفحه بايد از باالي صفحه  4سانتیمتر ،از پايین صفحه 2/5
سانتیمتر ،چپ و راست صفحه  2سانتیمتر باشد .در مقدمه به بیان مسأله ،اهمیت موضوع ،ادبیات و پیشینه ،اهداف و فرضیههاي پژوهش پرداخته شود
(مقاالت مروري از اين چارچوب مستثني هستند) .طول مقاله با شکلها و جدولها نبايد حداقل از  7صفحه کمتر و حداکثر از  15صفحه بیشتر باشد .براي
رفرنس دهي داخل متن ،بايد از نام خانوادگي ،سال و شماره صفحه استفاده شود .به عنوان مثال ،براي منبع فارسي( :بشري )15 :1394 ،و براي منبع
انگلیسي .)Getzner, 2014,15( :از شماره گذاري رفرنس ها در داخل متن جدا خودداري شود.
پیشینه تحقیق (فونت  - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
در اين بخش بايد ادبیات و پیشینه تحقیق قید شود ( - B Nazazinاندازه  .)12الزم به ذکر است که کلیه مقاالت کامل توسط داوران جشنواره مورد
ارزيابي قرار ميگیرند .به اين منظور الزم است فايلهاي مقاله ،که مطابق با ضوابط اين راهنما تهیه شده است ،از طريق سايت جشنواره ارسال شود .ارسال
فايل مقاله از طريق ايمیل قابل پذيرش نميباشد .همچنین فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کلیه اجزاء آن شامل شکلها و جداول باشد .آخرين
وضعیت مقاالت در هر لحظه از طريق سايت کنفرانس قابل پیگیري ميباشد.

روش تحقیق (فونت  - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
در اين بخش ،به روش تحقیق ،جامعه آماري ،نمونه و روش نمونه گیري ،ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و
تحلیل داده ها پرداخته ميشود (مقاالت مروري از اين چارچوب مستثني هستند) - B Nazazin( .اندازه .)12
یافته ها (فونت  - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
در اين بخش ،يافته هاي پژوهش گزارش مي شود .يافته ها بايد همراه با جدول ،نمودار ،شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصیف و تحلیل
دادهها باشد ( - B Nazazinاندازه .)12
جداول ،شکل ها و نمودارها
کلیه شکل ها و ترسیمات بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .شکلها بايد از کیفیت کافي برخوردار بوده و واضح و
شفاف ترسیم گردند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازهاي انتخاب شوند که خوانا و قابل تفکیک باشند .هر شکل داراي يک شماره ترتیبي مستقل است
که حتماً بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد ،شکل  .1همچنین هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت ( - B Nazazinاندازه .)9در زير
شکل نوشته ميشود.
کلیه جداول بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا و
قابل تفکیک باشند .هر جدول داراي يک شماره ترتیبي مستقل است که حتماً بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنین هر جدول داراي عنوان
مستقلي است که با فونت ( - B Nazazinاندازه  .)9در باالي جدول نوشته ميشود .يک خط خالي در باال و پايین جدول آنرا از بقیه متن جدا ميکند.
بعنوان نمونه به جدول  1رجوع فرمائید.
جدول  -1پارامترهاي محاسبه شده در دو مقطع
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بحث و نتیجهگیري (فونت  - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
هر مقاله بايد با ارائه توضیحات مشخص به جمع بندي نتايج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجه گیري بپردازد .در بخش نتیجه گیري ،نکات مهم انجام شده
در کار و پیشنهادات ،به صورت خالصه توضیح داده شوند - B Nazazin( .اندازه .)12
منابع (فونت  - B Nazazinاندازه  - 12پررنگ)
منابع در انتهاي مقاله مي آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگلیسي) .هر منبع بايستي حداقل يکبار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و يا به آن
اشاره گردد .از بکار بردن منابع اضافي که در داخل متن به آن اشاره نشده ،جدا خودداري گردد .مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد
( )APAذکر شود .منابع فارسي را با فونت  – B Nazazinاندازه  11و منابع انگلیسي را با فونت  Times New Romanنازك با اندازه  10تايپ
نمايید.
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