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 عنوان مقاله

 ، بدون محدودیت تعداد واژگان(B Nazanin Bold 12 pt ) فونت  

 (B Nazanin 10 pt)فونت  3، نام سایر نویسندگان 2، نام و نام خانوادگی نویسنده دوم 1نام و نام خانوادگی نویسنده اول

 )زیر نام نویسنده مسئول خط کشیده شود.(

 (B Nazanin 10 ptعنوان علمی و نام دانشگاه نویسنده اول )فونت  1

 (B Nazanin 10 ptعنوان علمی و نام دانشگاه نویسنده دوم)فونت  2

 (B Nazanin 10 ptعنوان علمی و نام دانشگاه نویسنده سوم )فونت  3

نویسنده در این بخش می بایست اهداف پژوهش مورد نظر را بیان نماید.  (:B Nazanin Bold 12 ptمقدمه و پیشینه اطلاعاتی )فونت 

 .باشد نویسنده فرضیات و پایه ای اطلاعات حاوی این قسمت باید

این بخش شامل روش های مورد استفاده و شیوه انجام مطالعه می باشد. در صورت استفاده  (:B Nazanin Bold 12 ptروش کار )فونت 

 نام روش و نرم افزار مورد استفاده باید در این قسمت ذکر شود. از روش های آماری،

در این بخش، یافته های حاصل از پژوهش بیان شده و نتایج به دست آمده از مطالعه، به صورت  (:B Nazanin Bold 12 pt)فونت  ایجنت

 داده های کمی یا کیفی باشد.متنی و یا  مهمی به صورت اطلاعات حاوی تواند این قسمت می خلاصه توضیح داده شود.

در این قسمت پژوهشگر به طور مختصر نتایج مطالعات خود با دیگر پژوهشگران  (:B Nazanin Bold 12 ptبحث و نتیجه گیری )فونت 

ا می باشد. را مورد مقایسه قرار داده و مشخص می نماید که یافته های او تا چه میزان در راستای یافته های دیگران و یا مغایر با آن ه

 همچنین ارائه راهکارهای پیشنهادی و زمینه های تحقیقات پژوهش های بعدی در این بخش بیان می گردد.

 کلمه باشد. 333تمام بخش های چکیده شامل مقدمه، روش کار،  نتیجه و بحث و نتیجه گیری نباید متشکل از بیش از 

کلمه دارای بیشترین ارتباط با پژوهش مورد نظر که در متن به  6حداکثر  و 3حداقل  (:B Nazanin Bold 12 ptکلمات کلیدی )فونت 

 کار رفته و با ویرگول از یکدیگر جدا شده باشند.

بایست می)ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی(. هر منبع  منبع می باشد.2 حداقل شامل (:Times New Roman Bold 10 ptمنابع )فونت 

 .شده باشد و یا به آن اشارهرفته مقاله مورد استفاده قرار گ بار در متنحداقل یك

 username@mailserver.com :(Times New Roman 12 ptمسئول )فونت  نویسنده آدرس ایمیل نویسنده اول و

 


