كنگره استان اصفهان و توسعه ملي
ضوابط نگارش مقاﻻت
عنوان مقاله )به صورت وسطچين با قلم  ١٦بي نازنين پررنگ(
نام نويسنده ١٤)١بي نازنين پررنگ(
چكيده ) ١٣بي

نازنين٢پررنگ(٣

) ١٢بي نازنين( در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماٌ به مسألهي مورد مطالعه ،اهداف آن ،اساس كار و
ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .طول چكيده ،كمتر از  ١٥٠كلمه و بيشتر از  ٢٥٠كلمه
نباشد .چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد.
واژه هاي كليدي  :بين  ٣الي  ٧واژه كه با ويرگول ) (،از هم جدا شده و در يك خط باشند ١٢) .بي نازنين پررنگ(
.١مقدمه و عناوين بخش ها ) ١٣بي نازنين پررنگ(
متن اصلي مقاله با قلم )فونت(  ١٣بي نازنين تهيه شود.
خط اول همهي پاراگرفها بايد داراي تورفتگي به اندازهي  ./٧سانتيمتر باشد .عناوين بخشها و زيربخشها شمارهگذاري شوند و شماره
 ١مربوط به مقدمه است.
.٢حداكثر صفحات مقاله
حداقل تعداد صفحات هر مقاله  ٥صفحه و حداكثر  ٢٠صفحه است.
.٣واژههاي خارجي در متن فارسي
اصطﻼحات و نامهاي خارجي در متن به فارسي نوشته شود و معادلهاي انگليسي آنها با قلم تايمز نيو رومن٤با اندازه  ١٠به صورت
زيرنويس تايپ گردد.
.٤پاورقيها
همهي موارد فارسي پاورقي به صورت راستچين با قلم بي نازنين و اندازهي  ١١و پاورقيهاي ﻻتين به صورت چپچين با قلم تايمز نيو
رومن اندازهي  ١٠نوشته شوند.
.٥جدولها و نمودارها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان باشد كه به صورت وسطچين در باﻻي جدول ،با قلم بي نازنين كم رنگ با اندازهي  ١١تايپ باشد.
كليه متون و اعداد در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت وسطچين )بي نازنين و اندازه  (٩و اگر ﻻتين باشند به صورت وسطچين
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تايمز نيو رومن با اندازه  ٨بايد تايپ شوند .ذكر واحد كميتها در جدول الزامي است .توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت
وسطچين نسبت به طرفين كاغذ قرار گيرد.
در رابطه با نمودار نيز شماره و توضيح هر نمودار با قالب فوقالذكر در زير آن قرار ميگيرد و شمارهگذاري آنها به صورت مستقل از ١
شروع ميشود.
.٦شيوه ارسال مقاﻻت به دبيرخانه
مقاﻻت از طريق وبگاه كنفرانس ) (isfrnd.comارسال شوند.
فهرست مراجﻊ )بي نازنين با اندازه  ١٢پررنگ(
مراجﻊ در انتهاي مقاله ميآيند و ترتيب آن طبق اولين حرف الفباي نام خانوادگي نويسنده اول باشد .به عنوان اين بخش نيز شمارهاي
تعلق نميگيرد .مراجﻊ فارسي را با قلم بي نازنين و اندازهي  ١٢تايپ و منابﻊ انگليسي را با قلم تايمز نيو رومن اندازهي  ١١نازك تايپ
نماييد .مشخصات هر مرجﻊ به صورت كامل و استاندارد )نمونههاي زير( ذكر شود.
الف-ارجاع درون متني:
در داخل متن مقاله لطف ًا براي بيان ارجاعات به صورت زير عمل كنيد.
نام خانوادگي نويسنده ،سال ،شماره صفحه ،مثال) :محمدي(٥٣ :١٣٩٩ :
ب-منبﻊنويسي:
در انتهاي مقاله نيز براي بيان فهرست منابﻊ به اين شيوه عمل نماييد:
ب-١-كتاب فارسي
تأليف:

نام خانوادگي نويسنده ،نام) ،سال انتشار( .عنوان كتاب .محل چاپ :ناشر.

مثال :مطهري ،مرتضي .(١٣٦٩) .مجموعه آثار .تهران :انتشارات صدرا.
ترجمه :نام خانوادگي نويسنده ،نام) ،سال انتشار( .عنوان كتاب .نام مترجم .محل چاپ :ناشر.
مثال :جرداق ،جرج .(١٣٧٥) .امام علي صداي عدالت انساني .ترجمه سيد هادي خسروشاهي .قم .نشر خرم.
ب-٢-كتاب انگليسي
Author, A. A. (Year). Title of book. Location: Publisher.
ب-٣-مقاله در مجﻼت
-١فارسي
نام خانوادگي ،نام) .سال انتشار( .عنوان مقاله .نام مجله ،شمارهي مجله :شماره صفحات مقاله.
-٢انگليسي

٢

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of Article. Title of Journal, Volume
(Number): Pages.

ب-٤-مقاله در جرايد
نام خانوادگي ،نام) .روز ،ماه و سال انتشار( .عنوان مقاله .عنوان روزنامه يا هفتهنامه ،شماره جريده :شماره صفحات مقاله.
ب-٥-مقاله از كتب مجموعه مقاﻻت همايشها
نام خانوادگي ،نام) .سال( .عنوان مقاله .مجموعه مقاﻻت ،عنوان همايش ،شهر :ناشر ،شماره صفحه.
ب-٦-پاياننامه
نام خانوادگي ،نام) .سال دفاعيه( .عنوان پاياننامه .پاياننامه در مقطﻊ تحصيلي كارشناسي ارشد/دكتري .نام دانشگاه ،شهر.
ب-٧-در مواردي نيز كه از سايتهاي اينترنتي مطلبي استخراج گردد لطف ًا نام نويسنده ،آدرس سايت ،تاريخ انتشار مطلب ذكر شود :نام
خانوادگي ،نام) .سال انتشار( .عنوان مقاله يا مطلب .نام و آدرس سايت.
ب-٨-نيازي به ذكر قرآن كريم در منابﻊ انتهاي مقاله نيست.
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