راهنمای نحوه نگارش مقاله اصلی
 نوشتارهای ارسالی نباید قبالً چاپ شده باشند. مقاله های ارائه شده به همایش برای داوری نباید همزمان به جای دیگری ارائه شده باشد.مقاله باید دارای بخش های چکیده ،مقدمه ،روش تحقیق ،بدنه تحقیق شامل موضوعات مختلف ،نتیجه ،پی نوشت ها و فهرست منابعباشد.
 صفحه اول مقاله باید شامل عنوان مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،رتبه علمی و شغلی (آخرین مدرک تحصیلی،محل اشتغال) ،و  Emailنویسنده (نویسندگان) ،چکیده فارسی و واژههای کلیدی باشد( .عنوان نوشتار باید کوتاه ،گویا و بیانکننده
محتویات نوشتار باشد ).همچنین چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یا رساله باشد ،عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه
اول درج گردد.
 واژههای کلیدی مربوط به متن و عنوان مقاله بالفاصله بعد از چکیده و حداکثر  6کلمه نوشته شود. مقدمه نوشتار می باید شامل هدف ،ضرورت موضوع و بیانگر ساختار مقاله باشد. نتیجه نوشتار باید به گونهای منطقی و مفید که روشنکننده بحث و ارائه یافتههای تحقیق باشد ،ارائه گردد. پینوشتهای مقاله (اصطالحات و معادلهای واژهها ،توضیحات و غیره) باید در متن به ترتیب شماریگذاری شده و در پایان مقاله،قبل از فهرست منابع نیز تحت عنوان پینوشتها گنجانده شوند.
 ارجاعات مربوط به منابع ،در متن و داخل پرانتز ،شامل نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و شماره صفحه ،پس از نقل مطلب میآید. فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان در انتهای مقاله میآید. اندازه این نوشتارها باید در حدود10صفحه (از 4000تا 5000لغت) با اندازه  12و فونت  Nazaninباشد. تعداد عکسها ،نگارهها ،جداول و غیره در حداقل میزان و با کیفیت مناسب تهیه شوند .شماره و ماخذ عکسها ،نگارهها و غیره بهترتیبی که در متن به آن اشاره میشود در ذیل آنها قید گردد.
 ترتیب عناصر اطالعات کتابشناسی در مورد مقاالت ،کتب ،گزارشها و سایر مراجع به شرح زیر است: مقاالت :نام خانوادگی و نام نویسنده مقاله (سال انتشار)" ،عنوان کامل مقاله" ،نام نشریه( ،)Italicشماره نشریه و شماره صفحات
مقاله در نشریه.
 کتب :نام خانوادگی و نام نویسنده) سال انتشار(  ،عنوان کتاب ( ، )Boldنام مترجم یا مصحح ،نام ناشر ،محل انتشار.
 ارائه مقاله ،کلیه مکاتبات و مسئولیت مطالب داخل آن با نویسنده اول خواهد بود. چنانچه مقاله ارائه شده ،ضوابط نگارش مقاله را رعایت ننموده باشد ،مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت. انتشار مقاله ارائه شده در کتاب مجموعه مقاالت همایش ،منوط به تأئید نهایی هیئت داوران خواهد بود. صحت نوشتارهای مقاله ارائه شده با نویسنده (نویسندگان) است.الزم است که فایل  Wordو  pdfمربوطه تهیه شده طبق راهنمای نگارش مقاالت از طریق ایمیل معاونت پژوهشی مرکز به آدرس:
 markazpazhuhesh@yahoo.comارسال نمایید .در صورت هرگونه مشکل یا سئوالی از طریق شماره تلفن  02122703001و
 02122701843با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.
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اين متن را پاك كرده و عنوان مقاله را بنويسيد(حداكثر 15كلمه)
این متن را پاک کرده و مشخصات پدیدآورندگان را بنویسید

این متن را پاک کرده و مشخصات وابستگی سازمانی و آدرس ایمیل پدیدآورنده مسئول را بنویسید

چكيده :
این متن را پاک کرده و چکیده فارسی مقاله را بنویسید(حداکثر400کلمه)
کلید واژه ها 6( :کلمه)

مقدمه :
این متن را پاک کرده و مقدمه مقاله را بنویسید
روش تحقيق :
این متن را پاک کرده و روش تحقیق را بنویسید
در این قسمت روشهای آزمایش ،جدولها و تصویرها قرار داده شود.

نتيجه گيري :
این متن را پاک کرده و نتیجه مقاله را بنویسید

پی نوشت ها :
این متن را پاک کرده و پی نوشتهای مقاله را بنویسید
منابع فارسی :
این متن را پاک کرده و منابع فارسی مقاله را بنویسید
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