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 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت: )عنوان مقاله 

 

 
 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونتنام و نام خانوادگي نويسنده اول )

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

 

 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت) ، سوم و چهارمه دومنام و نام خانوادگي نويسند

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

 

 

 
 پررنگ( - 61اندازه  -  B Nazaninفونتچکیده )

متن  .اشاره شوداز مطالب  گيریهجينتو  ، اهدافلعهبه مسئلة مورد مطا ستقيمادر متن چكيده باید م

طول چكيده در مقاله نباید . با یك خط فاصله نوشته شودو  (11اندازه  - B Nazanin) فونتچكيده با 

 از. آورده شود فپاراگرا یك در فقط و كامل باید . چكيدهباشدكلمه  011كلمه و بيشتر از  151ز كمتر ا

صفحه اول مقاله فقط است كه نكته مهم این  .گردد خودداری چكيده و كليات تحقيق در مراجع به اشاره

ميل آنها، چكيده و واژگان كليدی باشد و متن اصلی و ای مدرسهقاله، نام نویسندگان و باید حاوی عنوان م

   مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.

 

  B Nazaninفونتم جدا شده و در یك خط باشند ))،( از ه كاماواژه كه با  0-5 بينواژگان كلیدي: 

 (11اندازه  -
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 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت)و طرح بحث مقدمه 

( ارسال گردد. متن اصلی مقاله به صورت تك MS-Word - 2003یا  2007) مایكروسافت وُرد مقاالت باید در قالب نرم افزار

 -11 و اندازه B Nazanin فونتهای اصلی با تهيه شود. عنوان بخشتك فاصله  - 11اندازة  - B Nazanin فونتنی با ستو

، چپ و سانتيمتر و از پایين 0از باالی صفحه باید پررنگ تایپ شود. تنظيمات صفحه  -11 ها با اندازهپررنگ و عنوان زیربخش

 .شود های پژوهش پرداخته، اهداف و فرضيهپيشينهاهميت موضوع، به بيان مسأله، سانتيمتر باشد. در مقدمه  5/1صفحه  راست

برای رفرنس دهی داخل متن، صفحه بيشتر باشد.  11صفحه كمتر و حداكثر از  5طول مقاله با شكلها و جدولها نباید حداقل از 

( و برای منبع انگليسی: 1030د. به عنوان مثال، برای منبع فارسی: )محمودی، ی و سال استفاده شونوادگباید از نام خا

(Kumar, 2014 .).از شماره گذاری رفرنس ها در داخل متن جدا خودداری شود  

 
 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت) آزمايش طراحي شدهشما و ايده 

و روش نمونه گيری، ابزارهای پژوهش )چگونگی این بخش، به روش تحقيق، جامعه آماری، نمونه مقاالت پژوهشی در در 

توجه به اینكه شما موفق به انجام آزمایش ا ب .شودبررسی روایی و پایایی ابزارها( و روشهای تجزیه و تحليل داده ها پرداخته می

  در این بخش توضيح دهيد.عملی خود نشده اید، آزمایش طراحی شده خود را 

 

 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت) گیرينتیجه
پژوهشگر یافته های خود را با یافته ده و به صورت خالصه توضيح داده ش در بخش نتيجه گيری، نكات مهم انجام شده در كار،

پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید كه  تا چه حد یافته های او در راستای یافته های دیگران و  های دیگر

گيری و جمع بندی مطالب در این بخش نتيجه دایدهما موفق به انجام آزمایش خود نشتوجه به اینكه شبا یا با آنها مغایر است. 

 در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.مقدمه را ذكر نمایيد. 

 

 پررنگ( - 61اندازه  - B Nazanin فونت) منابع
بار در متن مقاله مورد منابع فارسی و سپس منابع انگليسی(. هر منبع بایستی حداقل یك آیند )ابتدامنابع در انتهای مقاله می

 متن به آن اشاره نشده، جدا خودداری گردد.داخل از بكار بردن منابع اضافی كه در استفاده قرار گيرد و یا به آن اشاره گردد. 

 11اندازه  – B Nazanin فونتشود. منابع فارسی را با ( ذكر APAمشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد )

 تایپ نمایيد.  11نازك با اندازه   Times New Romanفونتو منابع انگليسی را با 

 
 

 منابع داخل متن:  -

 انگليسی فارسی مقاله منبع

 (Chandra, 2014) ( 1030، )علوی یك نویسنده

 (Chandra and Kumar, 2014) (1030ی، )علوی و احمد دو نویسنده

 (Chandra et al, 2014) ( 1030و همكاران،  )علوی بيشتر از دو نویسنده
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 منابع انتهاي مقاله:  -

 سمت انتشارات تهران، شانزدهم، چاپ انسانی، علوم در تحقيق روش بر ای مقدمه ،1011 محمدرضا، نيا، حافظ
 مدیریت مجله ایران، دولتی خدمات بخش در( كارایی و اثربخشی) وری بهره سنجش مدل زهره، كاشی، موسوی و ابوالحسن فقيهی،

  111-111 ،1013 تابستان و بهار ، چهارم شماره دوم، دوره دولتی،

 كنفرانس چهارمين ،اصفهان استان بيمه شركتهای رقابتی مزیت ایجاد در فكری سرمایه تاثير بررسی ،محمدرضا صالحی، ،رضا نيا، یمنج

  1031 مهر سيما، و صدا المللی بين های همایش مركز در بانكی خدمات بیبازاریا المللی بين
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 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 هاي مورد نیاز براي تدوين مقاالت خالصه نوع و اندازه قلم جدول

 
 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ B Nazanin 11 عنوان مقاله

 پررنگ B Nazanin 11 نام و نام خانوادگی

 نازك B Nazanin 11 مشخصات نویسندگان

 كناز Times New Roman 11 نشانی پست الكترونيكی نویسندگان

 پررنگ B Nazanin 11 هاعنوان بخش

 پررنگ B Nazanin 11 هاعنوان زیر بخش

 نازك B Nazanin 11 متن چكيده و واژگان كليدی

 نازك B Nazanin 11 متن اصلی

 نازك B Nazanin 11 زیر نویس فارسی

 نازك Times New Roman 3 زیر نویس التين

 پررنگ B Nazanin 11 و نمودارهاعنوان جدول ها، شكل ها 

 نازك B Nazanin 11 متن فارسی درون جدول ها

 نازك Times New Roman 3 متن التين درون جدول ها

 نازك B Nazanin 11 منابع و مراجع فارسی

 نازك Times New Roman 11 مراجع التين منابع و

 


