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 باسمه تعالی
 به همایش ملی جستار های پژوهشی با تاکید بر بیانیه گام دوم راهنمای نگارش مقاالت ارسالی

 
 نامه ذیل، تدوین و ارسال شود: دبیرخانه همایش باید بر اساس شیوهبه  یارسال یها مقالهرساند می گرامیبه اطالع پژوهشگران 

 
 تایپ شود. cm 1.15تر با فاصله خطوط یا باال 2007نسخه  Word افزار نرممقاله در  .1

 .باشد APAمنبع نویسی درون متنی و انتهای متن باید به شیوه  .2

 مثال:  
 (43: 1395جلدی: )مصباح،  کتاب تک  
 (46: 2، ج1363)مطهری، کتاب چندجلدی:   
 (57: 1365چند کتاب از یک نویسنده با سال نشر یکسان: )حیدریان)الف(،   
 (56: 1375نی، مقاله: )ساریخا  

 

 مقاالتکلی ساختار  .3

 صفحه اول:  

 ) حتما موارد زیر به صورت زیر نویس در صفحه اول درج گردد:عنوان کامل مقاله -

 ی نویسنده یا نویسندگان با ذکر نویسنده مسئول، رتبه علمی، تخصصنام خانوادگ ونام 

برای نویسنده یا نویسندگان، شامل: نشانی پستی، شماره تلفن )همراه و ثابت( و پست نام حوزه/مدرسه /دانشگاه/مؤسسه محل اشتغال و مشخصات تماس کامل 

 الکترونیک(

 واژه( 7حداکثر و 3حداقل )ها یدواژهکلکلمه( و  250مقاله به زبان فارسی)حداکثر  یدهچکو  عنوان -

  م تا انتهای مقالهدوصفحه 

 باشد. گذاری شده و به ترتیب زیر بدنه اصلی مقاله به صورت شماره

 . پژوهشهای  والئیا سو اهداف  موضوع، اهمیت مسأله یانب: شامل مقدمه -1

 انجام شده در موضوع مقاله. یها پژوهش بیان کافی چکیدهتعاریف ضروری، ه ئارا: پژوهشپیشینه مبانی نظری و  -2

 .اطالعات، ابزار و روش گردآوری پژوهشطرح نوع : یشناس روش -3

 وهشژ  های پ يافتهو  ها داده یلتحل -4

 .یشنهادهاپو  مرتبط یها پژوهش های یافتهبا  پژوهش یجنتامقابله و مقایسه  ،پژوهش یاصل های یافتهارایه : گیری یجهنتبحث و  -5

 

 :ندشو تایپمطابق جدول زیر  Times New Romanالتین با قلم  یها نوشتهو  BMitraفارسی با قلم  یها نوشته مقاله کلدر 

ندازه نوع و ا حالت قلم نوع نوشته
نوع و اندازه  حالت قلم نوع نوشته قلم

 قلم
 BMitra 11 (Regularمعمولی) متن فارسی درون جدول یا نمودار BMitra 16 (Boldپررنگ) عنوان مقاله

 Times 9 (Regularمعمولی) متن التین درون جدول یا نمودار BMitra  12 (Regularمعمولی) چکیده فارسی
 Times 10 (Regularمعمولی) منابع التین BMitra 12 (Boldپررنگ ) ها واژه یدکل

 BMitra 12 (Regularمعمولی) منابع فارسی BMitra 13 (Regularمعمولی) متن فارسی
 Times 11 (Regularمعمولی) چکیده التین BMitra  12 (Boldپررنگ ) عناوین اصلی مقاله

یا کلمات التین درون  اختصارها
 متن مقاله

 های التین یسنو  یرز 11  Times (Regularمعمولی)
(Footnotes) 

 Times  8 (Regularمعمولی)
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 کتاب

  يک نويسنده:

 تهران: انتشارات سمت.، 1چ، مبانی و سازمان مديريت ،(1386رضاییان، علی)

 دو يا چند نويسنده:

 های بازرگانی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش، رت الکترونیکیريزی استراتژيک تجا برنامه (،1390)، روح اهللو نوری سعید فتحی،شهریار، عزیزی، 

 کتاب ترجمه شده:

 تهران: هوای تازه. ، ترجمه منصور شریفی کلویی،  ها سازمان مهندسی مجدد و مديريت دگرگون سازی (، 1381)بلنسکی، نیک

 همقال
 .81-101 :ص ،6ش راهبردی، مطالعات مدیریت، فصلنامه «ه فهم و دركاساس نظری نظریه زمان و آینده پژوهی بر»، (1390حمیدی زاده، محمدرضا)

 پایان نامه و رساله

، شهید بهشتیدانشگاه (. رساله دکترا)با رويکرد سازمان فروشفروش  عوامل موثر بر عملکرد نیروی طراحی و تبیین الگوی، (1388)عزیزی، شهریار

 ایران.

 منابع اینترنتی

 :انوب سايت دولتی يا سازم

  fa.html-22a31eco-9a31http://transit.pmo.ir/ecoقابل دسترسی در آدرس: ، ايران و ترانزيت ، (1391سازمان بنادر و دریانوردی)

 صفحات شخصی

marketing-19articles/-http://www.drroosta.com/learning-قابل دسترسی در آدرس:  ، استراتژی صادرات(، 1391)روستا، احمد

strategy-export-26sales/ 
 

 

  مهمنکات 

 صرفا اثاری که از پایگاه همایش دریافت شود داوری و بررسی خواهد شد. .1

 پذیر نیست.  نمقاله امکان حذف، اضافه و یا تغییر ترتیب اسامی نویسندگان امکاارسال ز پس ا .2
 نویسنده مسئول تلقی خواهد شد.دبیرخانه، در صورت عدم تعیین نویسنده مسئول از سوی نویسندگان، نویسنده ارسال کننده مقاله به  .3

 شوند. نامه ارسال شوند، پذيرفته نمی مقاالتی که بدون رعايت شیوه .4

 

 
 دبیرخانه همایش                     
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