
 

  

 

 

 پررنگ - B Nazanin - 16 قلمعنوان مقاله : 
 

 
 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلمنام و نام خانوادگي نويسنده اول )

 (11اندازه  -B Nazanin  قلم) نویسنده آدرس
  pt -  (Times New Roman 10پست الكترونيك نویسنده ) 

 

 پررنگ( - 12زه اندا - B Nazanin قلمنام و نام خانوادگي نويسنده دوم )

 (11اندازه  -B Nazanin )قلم  آدرس نویسنده
  pt -  (Times New Roman 10پست الكترونيك نویسنده ) 

 
 

 
 پررنگ( - 12اندازه  -  B Nazaninقلمچکیده )

چكيده در مقاله نباید کمتر از  تعداد کلمات( نوشته شود. 12اندازه  - B Nazanin) قلممتن چكيده با 

کلمه باشد. چكيده باید کامل و فقط در یك پاراگراف آورده شود. از اشاره به  300بيشتر از کلمه و  150

صفحه اول مقاله فقط باید حاوي عنوان مقاله، . نكته مهم این است که شودمراجع در چكيده خودداري 

فحه دوم کليدي باشد و متن اصلی مقاله از ص کلماتنام نویسندگان و موسسه و ایميل آنها، چكيده و 

   .آغاز شود

 

 -  B Nazaninقلمواژه که با کاما )،( از هم جدا شده و در یك خط باشند ) 3-5بين کلیدي:  کلمات

 (12اندازه 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلممقدمه )

 B قلمهاي اصلی با  تهيه شود. عنوان بخش 12اندازة  - B Nazanin قلممتن اصلی مقاله به صورت تك ستونی با 

Nazanin  3پررنگ تایپ شود. تنظيمات صفحه باید از باالي صفحه  -11ها با اندازه  پررنگ و عنوان زیربخش -12و اندازه 

سانتيمتر باشد. در مقدمه به بيان مسأله، اهميت موضوع، ادبيات و پيشينه،  5/2سانتيمتر و از پایين، چپ و راست صفحه 

صفحه  20صفحه کمتر و حداکثر از  5شود طول مقاله با شكلها و جدولها نباید حداقل از   ژوهش پرداختههاي پ اهداف و فرضيه

، رضاییدهی داخل متن، باید از نام خانوادگی و سال استفاده شود. به عنوان مثال، براي منبع فارسی: ) ارجاعبراي بيشتر باشد. 

 در داخل متن جدا خودداري شود.  مراجع شماره گذارياز (. Cooper, 2014( و براي منبع انگليسی: )1393

 
 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلم)روش تحقیق 

 شود  در این بخش، به روش تحقيق و روشهاي تجزیه و تحليل داده ها پرداخته می

 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلم) يافته ها
افته ها باید همراه با جدول، نمودار، شكل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و در این بخش، یافته هاي پژوهش گزارش می شود. ی

 ها باشد.     نيز شامل توصيف و تحليل داده

 

 جداول، شکل ها و نمودارها  

 10 قلم – B Nazaninچين با قلم  هر جدول، شكل و نمودار باید داراي شماره و عنوان )توضيح( باشد که به صورت وسط

ودارها، در پایين آن شود )عنوان جداول، در باالي جدول و عنوان شكل ها و نم گذاري  شماره 1و به ترتيب از  پررنگ تایپ

 . هر جدول، شكل و نمودار باید در وسط صفحه قرار داده شود.  نوشته شود.(

 
 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلم) گیري بحث و نتیجه
ام شده در کار، به صورت خالصه توضيح داده شوند. در پاراگراف اول این بخش )قسمت در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انج

ا با یافته هاي دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که  تا چه حد بحث(، پژوهشگر یافته هاي خود ر

 یافته هاي او در راستاي یافته هاي دیگران و یا با آنها مغایر است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.

 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Nazanin قلم) منابعفهرست 
بار در متن مقاله مورد  آیند )ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگليسی(. هر منبع بایستی حداقل یك هاي مقاله میمنابع در انت

( ذکر شود. منابع APAاستفاده قرار گيرد و یا به آن اشاره گردد. مشخصات هر منبع به صورت کامل و در قالب استاندارد )

 تایپ نمایيد.  10نازك با اندازه   Times New Romanقلمنابع انگليسی را با و م 11اندازه  – B Nazanin قلمفارسی را با 
 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 منابع داخل متن:  -

 انگليسی فارسی مقاله منبع

 (Chandra, 2014) ( 1393، رضایی) یك نویسنده

 (Chandra and Kumar, 2014) (1393، عموییو  رضایی) دو نویسنده

 (Chandra et al, 2014) ( 1393مكاران، و ه رضایی) بيشتر از دو نویسنده

 

 منابع انتهاي مقاله:  -

 ، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انسانی، چاپ شانزدهم، تهران، انتشارات سمت1388حافظ نيا، محمدرضا، 
مطالعات  ،انداز آینده هویت فرهنگی انقالب اسالمی ایران فرصت ها چالش ها چشم ،علی ،قاسمی ،محمد مهدي ،باباپور ،مرتضی ،بابایی

  7-27، 1397،  52، شماره 15، دوره انقالب اسالمی

نجمی نيا، رضا، صالحی، محمدرضا، بررسی تاثير سرمایه فكري در ایجاد مزیت رقابتی شرکتهاي بيمه استان اصفهان، چهارمين کنفرانس 

  1391سيما، مهر بين المللی بازاریابی خدمات بانكی در مرکز همایش هاي بين المللی صدا و 
Camisón, César. And Villar-López, Ana. (2011). Non-technical innovation: Organizational memory and learning 

capabilities as antecedent factors with effects on sustained competitive advantage. Industrial Marketing 

Management. 40 (2011). 1294–1304 
Hazen, Benjamin and Terry Anthony. (2012).Toward creating competitive advantage with logistics information 

technology. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. Vol. 42. No. 1. 8-35 
 

 

 نیاز براي تدوين مقاالت فارسيهاي مورد خالصه نوع و اندازه قلم جدول
 نوع قلم اندازه قلم  عنوان

 پررنگ B Nazanin 16 عنوان مقاله

 پررنگ B Nazanin 12 نام و نام خانوادگی

 نازك B Nazanin 11 مشخصات نویسندگان

 نازك Times New Roman 10 نشانی پست الكترونيكی نویسندگان

 پررنگ B Nazanin 12 هاعنوان بخش

 پررنگ B Nazanin 11 هان زیر بخشعنوا

 نازك B Nazanin 12 متن چكيده و واژگان کليدي

 نازك B Nazanin 12 متن اصلی

 نازك B Nazanin 10 زیر نویس فارسی

 نازك Times New Roman 9 زیر نویس التين

 پررنگ B Nazanin 10 عنوان جدول ها، شكل ها و نمودارها

 نازك B Nazanin 10 متن فارسی درون جدول ها

 نازك Times New Roman 9 متن التين درون جدول ها

 نازك B Nazanin 11 منابع و مراجع فارسی

 نازك Times New Roman 10 منابع و مراجع التين

 
 


