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  شرایط چکیده مقاالت
  

  .تایپ گردد 14شماره   B Nazaninالزم است با فوت و مقاالت کامل مقاالتچکیده 
  

ید، چکیده شامل یاز آنجا که چکیده هر مقاله صورت موجز مقاله است، لطفاً پیش از ارسال هر چکیده بازبینی بفرما
  :هاي زیر باشد قسمت
 بیان مسئله مقاله .١
 بیان ضرورت موضوع .٢
 هاي پژوهش طرح شفاف پرسش .٣
 اشاره به پیشینه پژوهش .۴
 بیان موجز مبناي نظري پژوهش .۵
 تحلیل  .۶
 هاي طرح شده ذکر نتایج پژوهش بر اساس پرسش .٧

  

  شرایط مقاالت کامل
  :است زیر هاي بخش داراي  مقاله

  )انگلیسی و فارسی( مقاله عنوان .1
  نویسندگان /نویسنده دانشگاه نام و خانوادگی نام ،نام .2
 .شوند می  بیان )کلمه 200 تا 150 بین( فشرده صورت به مقاله اصلی مطالب قسمت، این در )انگلیسی و فارسی( چکیده .3

 .شوند می مشخص واژه 5 ـ 3 بین ،مقاله اصلی هاي واژه میان از ها کلیدواژه .4

 .باشد می مشخص هاي عنوان با ،موضوع به مربوط فرعی و اصلی رهايمحو شامل مقاله متن .5

  .کند می بیان مقاله متن در نویسنده که است مطالبی بندي جمع و بحث ،ها یافته تدوین  ایجنت .6

 :شوند می تدوین زیر هاي شکل به عمناب .7

   .دنشو می آورده پرانتز داخل در )لزوم صورت در( صفحه شمارة و انتشار سال نویسنده، خانوادگی نام ذکر با متن داخل ارجاعات )الف
  .(Giddens  2003: 143) و )35 :1384 مهرآیین( :مثال طور به



  .دنشو   می آورده دیگر  زبان یا فارسی به زیر نکات رعایت با و فباال حروف ترتیب به شناسی کتاب اطالعات )ب
  .ناشر :نشر محل .عنوان .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :نویسنده یک با کتاب
  .ناشر :نشر محل .عنوان .انتشار سال ).ان(همکار خانوادگی نام و نام و نام خانوادگی، نام :نویسنده یک از بیش با کتاب

  .ناشر :نشر محل .مترجم خانوادگی نام و نام .عنوان .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :کتاب ترجمۀ
  .مقاله پایان و شروع صفحۀ :شماره دوره، ،نشریه نام ".عنوان" .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :نویسنده یک با مقاله
 :شماره دوره، ،نشریه نام ".عنوان" .انتشار سال .)ان(همکار خانوادگی نام و نام و نام خانوادگی، نام :نویسنده یک از بیش با مقاله
  .مقاله پایان و شروع صفحۀ
 و نام ،مقاالت مجموعه نام در مقاله پایان و شروع صفحۀ ".مقاله عنوان" .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :مقاالت مجموعه در همقال
  .ناشر :نشر محل .)نگا(گردآورنده خانوادگی  نام

  .ناشر :نشر محل .نشریه نام ".عنوان" .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :لهمقا چکیدة
  .ناشر :نشر محل .کننده تهیه نام .عنوان .انتشار سال .مؤسسه نام :گزارش
  .دانشگاه نام .ارشد کارشناسی /دکتري نامه پایان .عنوان .انتشار سال .نام خانوادگی، نام :نامه پایان

  .نشر محل .خبرنامه /روزنامه نام ".عنوان" .انتشار روز و ماه سال، .نام ،گیخانواد نام :خبرنامه روزنامه،
  .اینترنت اطالعاتی پایگاه آدرس .عنوان .ماه سال، .نام خانوادگی، نام :اینترنت اطالعاتی پایگاه

 آن از اي نسخه یا تصویر هر اصل .شود می تنظیم تصویر زیر و جدول باالي در کافی توضیحات و شماره مأخذ، با جدول و تصویر .8
 خواهند چاپ سفید و سیاه صورت به تصاویر .شود ارسال پژوهشنامه دفتر به .)آي.پی.دي 600حداقل( فشرده دیسک یا سکتدی روي بر

   .شود قید ها آن بودن رنگی ضرورت که آن مگر شد،
  .شوند می پیوست متن به مآخذ و منابع از پیش ضمایم .9

  .دشو می مشخص متن در متوالی صورت به ها آن شمارة و شوند  می نوشته نوشت اپ صورت به ها یادداشت .10




