)عنوان مقاله  :ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٦پررﻧگ(
ﻧام و ﻧام خاﻧوادگي ﻧويسنده اول )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(
وابستگي سازماﻧي ﻧويسنده )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه (١١

آدرس پسﺖ الكتروﻧيك ﻧويسنده ) (Times New Roman - 10 pt

ﻧام و ﻧام خاﻧوادگي ﻧويسنده دوم )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(
وابستگي سازماﻧي ﻧويسنده )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه (١١

آدرس پسﺖ الكتروﻧيك ﻧويسنده ) (Times New Roman - 10 pt

چكيده )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

در متن چكيده بايد مستقيما به مسئلة مورد مطالﻌه ،اهداف ،روش پژوهش ،ياﻓتهها و ﻧتايج

اشاره شود )مقالات غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند( .متن چكيده با ﻓوﻧﺖ ) B
 - Nazaninاﻧدازه  (١٢و با يك خط ﻓاصله ﻧوشته شود .طول چكيده در مقاله ﻧبايد كمتر از ١٥٠
كلمه و بيشتر از  ٣٠٠كلمه باشد .چكيده بايد كامل و ﻓقط در يك پاراگراف آورده شود .از اشاره

به مراجع و كليات تحقيق در چكيده خودداري گردد .ﻧكته مهم اين اسﺖ كه صفحه اول مقاله

ﻓقط بايد حاوي عنوان مقاله ،ﻧام ﻧويسندگان و موسسه و ايميل آﻧها ،چكيده و واژگان كليدي
باشد و متن اصلي مقاله بايد از صفحه دوم آغاز شود.

واژگان كليدي :بين  ٣-٥واژه كه با كاما ) (،از هم جدا شده و در يك خط باشند )ﻓوﻧﺖ B
 - Nazaninاﻧدازه (١٢

مقدمه ) ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

مقالات بايد در قالب ﻧرم اﻓزار مايكروساﻓﺖ وُرد ) 2007يا  (MS-Word - 2003ارسال گردد .متن اصلي مقاله به

صورت تك ستوﻧي با ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازة  - ١٢تك ﻓاصله تهيه شود .عنوان بخشهاي اصلي با ﻓوﻧﺖ B

 Nazaninو اﻧدازه  -١٢پررﻧگ و عنوان زيربخشها با اﻧدازه  -١١پررﻧگ تايپ شود .تنظيمات صفحه بايد از بالاي
صفحه  ٣ساﻧتيمتر و از پايين ،چپ و راسﺖ صفحه  ٢/٥ساﻧتيمتر باشد .در مقدمه به بيان مسأله ،اهميﺖ موضوع،

ادبيات و پيشينه ،اهداف و ﻓرضيههاي پژوهش پرداخته شود ) مقالات غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند(.
طول مقاله با شكلها و جدولها ﻧبايد حداقل از  ٥صفحه كمتر و حداكثر از  ٢٠صفحه بيشتر باشد .براي رﻓرﻧس دهي

داخل متن ،بايد از ﻧام خاﻧوادگي و سال استفاده شود .به عنوان مثال ،براي منبع ﻓارسي) :محمودي (١٣٩٣ ،و براي

منبع اﻧگليسي .(Kumar, 2014) :از شماره گذاري رﻓرﻧس ها در داخل متن جدا خودداري شود.
روش تحقيق )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

در اين بخش ،به روش تحقيق ،جامﻌه آماري ،ﻧموﻧه و روش ﻧموﻧه گيري ،ابزارهاي پژوهش )چگوﻧگي بررسي روايي

و پايايي ابزارها( و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته ميشود )مقالات غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني

هستند(.

ياﻓته ها )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

در اين بخش ،ياﻓته هاي پژوهش گزارش مي شود .ياﻓته ها بايد همراه با جدول ،ﻧمودار ،شكل و ارائه آمار و ارقام

به ﻓارسي و ﻧيز شامل توصيف و تحليل دادهها باشد.
جداول ،شكل ها و ﻧمودارها

هر جدول ،شكل و ﻧمودار بايد داراي شماره و عنوان )توضيح( باشد كه به صورت وسط چين با قلم – B Nazanin

ﻓوﻧﺖ  ١٠پررﻧگ تايپ و به ترتيب از  ١شمارهگذاري شود )عنوان جداول ،در بالاي جدول و عنوان شكل ها و ﻧمودارها،

در پايين آن ﻧوشته شود .(.ﻧمودارها و شكل ها مي تواﻧند به صورت رﻧگي و يا سياه و سفيد باشند ،اما در هر دو
صورت ،جزييات آن ها بايد قابل تشخيص باشد .در متن مقاله بايد به همة جداول ،شكل ها و ﻧمودارها ارجاع شده

و از ﻧوشتن عبارتي ماﻧند »جدول زير« يا »شكل زير« اجتناب گردد .در تهية شكلها توجه كنيد كه اﻧدازة اعداد ،واژهها

و كميﺖها به قدر كاﻓي بزرگ باشد تا پس از درج در مقاله ،كاملاً واضح و خواﻧا باشند .هر جدول ،شكل و ﻧمودار
بايد در وسط صفحه و با يك سطر خالي ﻓاصله از متن پيش و پس از آن قرار داده شود.

ﻓرمول ها و روابط رياضي

متن ﻓرمولها به صورت چپچين در يك يا چند سطر ﻧوشته شود .همة متغيرها و اعداد به كار رﻓته در آﻧها با

ﻓوﻧﺖ  ،Times New Romanبا اﻧدازه  10كم رﻧگ تايپ شوﻧد .همة ﻓرمولها به ترتيب از  ١شمارهگذاري شوﻧد.
بحث و ﻧتيجهگيري )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

در بخش ﻧتيجه گيري ،ﻧكات مهم اﻧجام شده در كار ،به صورت خلاصه توضيح داده شوﻧد .در پاراگراف اول اين بخش

)قسمﺖ بحث( ،پژوهشگر ياﻓته هاي خود را با ياﻓته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي

ﻧمايد كه تا چه حد ياﻓته هاي او در راستاي ياﻓته هاي ديگران و يا با آﻧها مغاير اسﺖ .در پاراگراف دوم اين بخش

بايد پيشنهادات ارائه شود.

منابع )ﻓوﻧﺖ  - B Nazaninاﻧدازه  - ١٢پررﻧگ(

منابع در اﻧتهاي مقاله ميآيند )ابتدا منابع ﻓارسي و سپس منابع اﻧگليسي( .هر منبع بايستي حداقل يكبار در

متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد .از بكار بردن منابع اضاﻓي كه در داخل متن به آن اشاره

ﻧشده ،جدا خودداري گردد .مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاﻧدارد ) (APAذكر شود .منابع ﻓارسي
را با ﻓوﻧﺖ  – B Nazaninاﻧدازه  ١١و منابع اﻧگليسي را با ﻓوﻧﺖ  Times New Romanﻧازك با اﻧدازه  ١٠تايپ

ﻧماييد.

 منابع داخل متن:مقاله منبع

يك ﻧويسنده
دو ﻧويسنده
بيشتر از دو
ﻧويسنده

ﻓارسي

)علوي(١٣٩٣ ،

)علوي و احمدي(١٣٩٣ ،

)علوي و همكاران(١٣٩٣ ،

اﻧگليسي

)(Chandra, 2014

)(Chandra and Kumar, 2014
)(Chandra et al, 2014

 -منابع اﻧتهاي مقاله:

حاﻓﻆ ﻧيا ،محمدرضا ،١٣٨٨ ،مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم اﻧساﻧي ،چاپ شاﻧزدهم ،تهران ،اﻧتشارات سمﺖ

ﻓقيهي ،ابوالحسن و موسوي كاشي ،زهره ،مدل سنجش بهره وري )اثربخشي و كارايي( در بخش خدمات دولتي ايران ،مجله
مديريﺖ دولتي ،دوره دوم ،شماره چهارم  ،بهار و تابستان ١٠٧-١٢٦ ،١٣٨٩

ﻧجمي ﻧيا ،رضا ،صالحي ،محمدرضا ،بررسي تاثير سرمايه ﻓكري در ايجاد مزيﺖ رقابتي شركتهاي بيمه استان اصفهان ،چهارمين
كنفراﻧس بين المللي بازاريابي خدمات باﻧكي در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما ،مهر ١٣٩١

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
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