
 

 بین المللی هزاره شیخ جام همایش  شیوه نامه نگارش مقاله برای ارسال به

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي نوشته شود  نامة مقاله باید مطابق آخرین شيوه

 باشد.اي ارائه و چاپ نشده یادآوري: مقاله باید دربردارندة دستاوردهاي تازة علمي بوده و پيشتر در همایش و یا نشریه

 صفحه اول:  

 عنوان کامل مقاله )تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد(      -

 نوشته شود(، رتبه علمي، تخصص« ده مسئولنویسن»نام خانوادگي نویسنده)گان( )روبروي نام نویسنده مسوول واژه  و نام      -

نام دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل براي نویسنده)گان( شامل: نشاني پستي، شماره تلفن )همراه و      -

 ثابت(، نمابر و پست الکترونيک.

نویسندگان و عناوین علمي آنها و نام مؤسسه  اسم یا اسامي -2عنوان مقاله،  -1باشد: ها مي مقاله کامل، به ترتيب شامل این بخش 

مراجع،  -8گيري، نتيجه -7متن یا بدنه اصلي مقاله،  -6  مقدمه، -5کلمات کليدي،  -4چکيده،  -3و آدرس الکترونيکي نویسندگان، 

 پيوست در صورت نياز -9

 

 گذاري شوند. رت وجود( باید شمارههاي آنها در صو گيري ) و زیربخش هاي مقدمه، متن اصلي و نتيجه فقط عناوین بخش

 نام و نام خانوادگي نویسنده اول

 عنوان علمي و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده اول

 آدرس الکترونيکي نویسنده اول

  
 نام و نام خانوادگي نویسنده دوم

 عنوان علمي و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده دوم

 آدرس الکترونيکي نویسنده دوم

  
 ام خانوادگي نویسنده سومنام و ن

 عنوان علمي و نام دانشگاه یا موسسه نویسنده سوم

 آدرس الکترونيکي نویسنده سوم

  



 

 چکیده

ات مجموعه مقال فایل الکترونيکي آیين نگارشي که در اختيار است با رعایت اصول نگارش مورد نظر همایش تهيه گردیده است.

ورت گردد مقالاتي که به صشود. لذا تاکيد ميایجاد مي -کنندتهيه مي محترم نویسندگانکه  -همایش مستقيماً از فایل ورد مقالات

کامل آئين نگارش را رعایت ننموده باشند، اولویت پيگيري و اعمال فرآیند داوري و چاپ را از دست خواهند داد. از نویسندگان محترم 

 مقاله دقيقاٌ رعایت نمایند.شود که دستورالعمل حاضر را در هنگام تهيه چکيده دعوت مي

هاي مهم را نشان دهد چکيده باید شامل اطلاعات مفيد بوده و خود توضيح باشد. موضوع و هدف مقاله را به اختصار بيان کند. داده

 مي باشد 211الي  151هاي برجسته اشاره کند. تعداد کلمات در چکيده بين و به نتایج و یافته

  

  کلمات کلیدی:

 کلمه باشد. 8تا  3ي مقاله باید بين کلمات کليد

  

 مقدمه. 1

 اشد.بمقدمه شامل تعریف روشن مسئله، تاریخچه , و پيشينة علمي مربوط به موضوع مقاله، روش و رهيافت یا حل پيشنهادي مي

  

 بدنه اصلی مقالات متن یا .2

      بندي مناسب گردد.ندگان تقسيممتن یا بدنه اصلي هر مقاله باید مطابق با ماهيت آن توسط نویسنده یا نویس

 کلي . مشخصات2-1

 تایپ شوند.  word 2117-2111مطابق آئين نگارش حاضر با نرم افزار متن نویس ورد  A4مقالات باید روي صفحه 

 25فحه ها از بالا، پایين، چپ و راست صمتن به صورتي که حاشيه صفحه تهيه شود 21 و حداکثر 12حداقل  مقاله کامل باید در

 باشد. تمامي صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشند.متر فاصله داشته ميلي

 ( است.  B Nazanin  13نازنين سایز) قلم مقالات در سراسر متن فارسي بي



 

 نتایج و بحث روي نتایج  .2-2 

 نتایج باید واضح و روشن ابتدا تشریح و سپس بحث و تفسير شوند.

  

 گیری. نتیجه 3

هاي هاي مرتبط، پيشنهادهاي کاربردي،محدودیتهاي پژوهشهاي اصلي پژوهش، مقابله و مقایسه نتایج پژوهش با یافتهارایه یافته

ي ارجاع هاي انجام شده قبل¬پژوهش )کليه موارد بدون تيتر به ترتيب و در ادامه یکدیگر ارایه شوند(. در تشریح نتایج نباید به کار

ها را با نتایج حاصل از مطالعات گذشته مقایسه نمود. نتيجه نهایي باید در چند خط ¬ه شود. اما در بحث و تفسير نتایج باید یافتهداد

 گيري بيان شود.¬در بخش نتيجه

  

 مراجع

 صورت پذیرد. APAمراجع لازم است ارجاع دهي به روش  بخش در

 شيوة ارجاع در متن

بي از یک کتاب یا مجله، مستقيم یا غير مستقيم، نقل شود، باید پس از بيان مطلب، آن را مستند ساخت. هرگاه در متنِ مقاله مطل 

 شود.هایي از آن اشاره ميجا به بخشهاي مختلفي دارد که در ایناین مستندسازي شيوه 

شود؛ آید و پس از آن، نقطه آورده ميپس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام مؤلف، تاریخ انتشار، شماره صفحه به ترتيب مي  

 (27: 1393مانند:)کرامتي مقدم،

شود، مگر در جایي که لقب ،آورده مي«پروفسور»، «دکتر»، «استاد»، «خانم»، «آقا»در استناد، نام مؤلف و صاحب اثر، بدون القاب  

 جزءِ نام، مشخص شده باشد، مانند خواجه نصيرالدین طوسي.

 ارجاع در منابع

 رسند که در همه ارجاعات مشترك هستند:ذکر هر منبع، حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروري به نظر ميدر 

 . نام ناشر؛ مانند:5. نام شهر؛ 4. عنوان اثر؛ 3. تاریخ انتشار اثر؛ 2. نام مؤلف یا مؤلفان؛ 1 

 گستر. (، از فراسوي حماسه تا بلنداي عرفان، مشهد، سخن1393مقدم، سيدعلي)کرامتي



 

شود. در آثاري که هاي ترجمه شده، پس از ذکر نام مؤلّف و تاریخ اثر، نام مترجم و تاریخ انتشار ترجمه ذکر ميدر معرفي کتاب 

 آید.تا( ميتاریخ نشرشان مشخص نيست، داخل پرانتز به جاي تاریخ نشر، علامت سؤال )؟( یا)بي

 شند، بعد از نام کتاب، نام مصصح نيز خواهد آمد؛ مثل:هاي خطي تصحيح شده با **اگر کتاب یا نسخه 

 عليشاه.، دیوان غزليات، به تصحيح خليل خطيب رهبر، تهران، صفي1373محمد،  حافظ شيرازي، خواجه

  

 نحوه نگارش منبع کتاب ترجمه شده در فهرست منابع

 ر، نام انتشارات.نام خانوادگي)مولّف(، نام)سال چاپ کتاب(، نام کتاب، نام مترجم، نام شه

(، استدلال آماري در علوم رفتاري، ترجمة عليرضا کيامنش، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات 1371مثال: شيولسون، ریچارد)

 جهاد دانشگاهي.

  

 ارجاع مقاله در منابع

د، ابتدا نام مؤلّف یا مؤلّفان، پس از انهرسيدتخصّصي به چاپ  -پژوهشي یا علمي  -هاي علميهایي که در مجلهبراي ارجاع به مقاله

شود، سپس شمارة صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفّف آن، تاریخ انتشار اثر، بعد عنوان مقاله، نام مجله و شماره آن ذکر مي

 شود.صص آورده مي

، 22ارسي دانشگاه آزاد مشهد، شماره ، فصلنامة تخصصي ادبيات ف«قصة محمود و اوصاف ایاز»(، 1388مقدم، سيدعلي)مثال: کرامتي

 (151-169)صص

 *** اگر مقاله را دو نفر نوشته باشند باید مشخصات هر دو نفر ذکر شود؛ مثل: 

، فصلنامه تخصصي ادبيات فارسي دانشگاه «نکاتي پيرامون پيوند حماسه و عرفان»(، 1391مقدم، سيدعلي،) زاده، رضا و کرامتياشرف

 (29-56، )صص36شمارهآزاد مشهد، 

  

 نقل منابع الکترونيکي )اینترنت(

، 1987گردد.)ترابيان،امروزه نقل از منابع اینترنتي یکي از منابع ارجاع است که در ذکر آن، اطّلاعات ضروري به ترتيب زیر بيان مي

 (1381ترجمه قنبري،



 

مارس 25(، نقل شده تاریخ 1992، )1، ش 8)روي خط اینترنت(، ج COREلرزد، در مجله (، درخت یوشع مي1996بارلو، جان پي )

 ، قابل دسترسي در:1996

Corel.18.g2.:pub/Zines/CORE-Zine File:Ptp.etext.org Directory 

  

 ها:ها یا کنگرهنحوه نگارش منبع مقالات ارائه شده در کنفرانس

 ر اولين یا چندمين کنفرانس، شهر و کشور محل برگزاري کنفرانس.نام خانوادگي، نام)سال برگزاري کنفرانس(، موضوع مقاله د

، شاهد شعر)مجموعه مقالات همایش «تحليل ساختاري و محتوایي مثل در شعر شهریار»(، 1393مقدم، سيدعلي )مثال: کرامتي

 المللي شهریار(، تبریز، انتشارات ریتم.بين

  

 نحوه نگارش منبع پایان نامه در فهرست منابع:

 نامه، مقطع دفاع، نام دانشگاه، نام شهر.نامه(، عنوان پایانم خانوادگي، نام،)سال دفاع پایاننا

 نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد مشهد.نامه و گلستان، پایان(، مقایسة قابوس1382مقدم، سيدعلي)مثال: کرامتي

يرِ علمي و غيرِ تخصصي در پژوهش علمي و یا تنظيم مقالة ها و نشریات غشود که مطالب منتشر شده در روزنامهیادآوري مي 

 پژوهشي قابل استناد و یا استفاده نيستند.

  

 در صورت نياز.:  پیوست 

 

ثر حداکنیز خود را مقاله  یپژوهشگران ارجمند علاوه بر ارسال متن کامل مقاله لازم است خلاصه نکته قابل توجه:  

تا در صورت پذیرش از سوی داوران، جهت چاپ  ندیارسال نما همراه با مقاله اصلی pdfو  wordدرقالب  صفحه ۸در 

 .مورد استفاده قرار گیرد

، کلمات کلیدی،  دهیچک) عنوان، مشخصات،  :کامل را دارا باشد یمقاله  و اجزای ها یژگیو یهمه  دیمقاله با ی خلاصه

 (منابع ومآخذ فهرست، نتیجه و یانیپا ارجاعات و داخل متن ارجاعاتمقدمه، متن اصلی،



 

 نکات مهم

زمان ارسال شده باشند. بدیهي هاي داخلي و خارجي چاپ و یا به صورت همها و یا کنفرانسهاي ارسالي نباید در مجلهمقاله    .1

 است عواقب عدم رعایت این موضوع متوجه نویسندگان خواهد بود.

 پس از ارسال مقاله امکان حذف، اضافه و یا تغيير ترتيب اسامي نویسندگان امکان پذیر نيست.    .2

. پژوهشگران ارجمند و دوستاني که مقاله براي همایش ارسال مي کنند در صفحة نخست مقاله موارد زیر را بنویسند تا دسترسي 3

  تر انجام شود.به دوستان و فرایند صدور گواهي و... بهتر، دقيق تر و سریع 

 بین المللی هزاره شیخ جامفرم مشخصات مقالات همایش 

 

 

   عنوان مقاله 1

   نویسنده یا نویسندگان 2

   رتبه علمي و محل کار:  

   شماره تلفن همراه 3

   شماره تلفن و آیدي در فضاهاي مجازي 4

   نشاني الکترونيک)ایميل( 5

   گواهي(آدرس پستي و کدپستي)براي ارسال  6

شماره پرسنلي)براي معلمان پژوهشگر و دانشجو  7

 معلمان(

  


