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 مقدمه           

صيش ًظش فللٌبهِ هؼبسف لشآى ٍ ػتشت، دغ اص اخز هجَص سػوي اص كويتِ  ًبظش ثش ًـشيبت ػلوي كـَس 

اكفْبى دس حَصُ ّبي هشتجط ثب ػلَم لشآى ٍ حذيث  )ػليْن الؼالم( هؼبًٍت دظٍّـي داًـگبُ هؼبسف لشآى ٍ ػتشت

 ثِ فؼبليت هي دشداصد.ي ٍ ًيض فمِ ٍ حمَق اػالهي هجبحث كاله ،

 

 الهشيوه نامه نگارش مق

 تحَيل دادُ ؿَد .  word 2007ب فشهتٍ فبيل آى ث ِ ًكبت صيش سػبيتهمبل ًگبسؽدس              

 نكات آيين نگارش  -الف

  كلوِ  6000كفحِ ٍ حذاكثش  20تب  14حجن همبلِ ثيي 

   ًَِيؼٌذگبىاػبهي ًَيؼٌذُ/ چكيذُ ًَؿتِ ؿَد.  ثباليدسٍػط كفحِ اٍل ٍ ػٌَاى كبهل ٍ كحيح همبل 

 ًَيؼٌذگبى/ ًَيؼٌذُ ثب ػبت توبعال؛ ستجِ ٍ هحل فؼبليت ػلوي ٍ اط ػوت چخ ليذ گشدد ىريل ػٌَا

 .آٍسدُ ؿَد دس دبٍسلي

   ثبؿذ ٍاطُ 7حذاكثش ّب كلوِ ؛ كليذٍاطُ  200چكيذُ حذاكثش . 

  ِفشضيبت، ديـيٌِ تحميك، هأخز كلي ٍ سٍؽ كبس هي ثبؿذ ٍ خَاًٌذُ سا ثشاي ٍسٍد ؿبهل ػَاالت ، همذه

 .ػبصد ُ ثِ ثحث اكلي آهبد

  .دس هتي اكلي ًَيؼٌذُ ثِ طشح هَضَع ٍ تحليل آى هي دشداصد 

  .همبلِ ثبيذ ؿبهل ًتيجِ گيشي ثبؿذ 

 .تَضيحبت اضبفي ثلَست صيش ًَيغ دس همبلِ اسجبع دادُ ؿَد 

 فًَت ًگبسؽ هتي ػبًتي هتش ٍ  15/1ثيي ػطشّب  ِلدس ّش همبلِ فبكBadr 14 ؛ ػٌبٍيي اكلي  

Badr 16  ؛ ٍ ػٌبٍيي فشػي Badr 14   ؛ دبٍسلي ّبBadr 10 ثِ كَست تك   0.6فتگي : ؛ تَس ٍ

 ثبؿذ . سًگ 

 نكات ادبي: -ب

 .سػبيت لَاػذ دػتَسي ٍ سػن الخط فبسػي 

  .دشّيض اص ايجبص ٍ اطٌبة ثي هَسد 

 محتوايي:پ. نكات 

  تحميمي ثب ػبختبس هٌطمي ٍ هطلَة ثشخَسداسي اص سٍيكشد. 



  خبلف ٍ سػبيت اهبًت دس ًمل لَلْبسػبيت اخالق دظٍّؾ خلَكب دس ًمل ٍ ًمذ آساء ه. 

  اسائِ هؼتٌذات هؼتجش ٍ كبفي. 

  (% همبلِ هي ثبؿذ20حتي الومذٍس اػتفبدُ اص اسجبع دّي غيش هؼتمين .) حذاكثش حجن اسجبع هؼتمين 

 نحوه تنظيم ارجاعات            

  تشتيت ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ، ػبل ٍ كفحِ ركش ؿَد.  ِثبيذ ثلَست دسٍى هتٌي ٍ داخل دشاًتض ثاسجبػبت

   (59،ف1396)احوذي،  هثبل

 كحيفِ   ي همبلِ آٍسدُ ؿَد؛ ٍ تٌْب لشآى ،صيش دس اًتْب فْشػت هٌبثغ ثب سػبيت تشتيت الفجبيي ٍ ثلَست

 ػبيش كتت آػوبًي اص ايي تشتيت خبسج ّؼتٌذ.ػجبديِ ٍ 

 فْشػت هٌبثغثِ كتبة دس  اسجبػبت 

ًبم هتشجن يب هلحح، ًبم خبًَادگي ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ، ًبم، ػبل اًتـبس، ًبم كتبة )ثلَست ايتبليك(،  

 هتشجن يب هلحح، ًَثت چبح، ؿْش هحل ًـش: ًبؿش.

 فْشػت هٌبثغهجلِ دس  ِاسجبػبت ث  

ٍ ًبم خبًَادگي ًبم  ًبم ًَيؼٌذُ، ػبل اًتـبس، ػٌَاى همبلِ)ثلَست ايتبليك(،   ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ،

 ٍيشاػتبس، ًبم هجوَػِ همبالت هحل ًـش: ًبؿش، ؿوبسُ كفحبت.

 فْشػت هٌبثغ دس اسجبػبت ثِ ػبيت ّبي ايٌتشًتي  

ذ ًظش دس دبيگبُ ايٌتشًتي، ػٌَاى ٍ هَضَع، ًبم ًَيؼٌذُ، آخشيي تبسيخ ٍ صهبى تجذي  ًبم خبًَادگي ًَيؼٌذُ،

 ًبم ٍ آدسع ػبيت ايٌتشًتي.
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ٍ ديبم سػبى تلگشام ٍ ػشٍؽ ؿوبسُ  majaleh1@icqt.ac.ir دسيبفت همبالت اص طشيك دؼت الكتشًٍيكي

ت ئجْت ثشسػي ٍ اسصيبثي ػلوي ثِ ّي ،دس ؿَساي دثيشاىكَست گشفتِ ٍ دغ اص احشاص ؿشايط ثبال  09385186293

ييذ ًْبيي، دزيشؽ همبلِ كبدس ٍ جْت ثْشُ ثشداسي ٍ اًتـبس دس ؿوبسگبى فللٌبهِ اسجبع هي ؿَد. دس كَست تبتحشيشيِ 

 ثؼذي يب ٍيظُ ًبهِ ّبي فللٌبهِ الذام هي ؿَد.

 يادآوري: 

 آى ثبؿذ. /ًَيؼٌذگبىهمبلِ ثبيذ حبكل كبس ًَيؼٌذُ .1

 آى ًجبيذ دس ًـشيِ ديگشي چبح ؿذُ ثبؿذ.همبلِ يب چكيذُ  .2

 همبلِ ًجبيذ لجال يب ّوضهبى ثشاي اسصيبثي ثِ هجلِ ديگشي اسػبل ؿذُ ثبؿذ. .3

 تحميك ٍ هطبلت همبلِ ثِ ػْذُ ًَيؼٌذُ/ ًَيؼٌذگبى اػت. ّشگًَِ هؼئَليت ػلوي ٍ اخاللي هشثَط ثِ  .4

 حك ٍيشاػتبسي ثشاي هجلِ هؼبسف لشآى ٍ ػتشت هحفَظ اػت. .5
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