
 

 20، حداکثر در متریسانت 5 و راست 4 ، چپ7 یینپا، 3باال  یا باالتر با حاشیه 2003نسخه  Word افزارنرممقاله در  صفحه آرایی. -1

با فاصله خطوط ( و چکیده انگلیسی یمضمابدون در نظر گرفتن نابع م یانتهاتا  -یفارس یدهچکعنوان و -صفحه دوم  یابتدااز صفحه )
Single .تایپ شود 

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

 ( 1986پورتر )(، یا 1986پورتر،) یانمشتر یبرا شرکت ارائهقابل  یهاارزش: مزیت رقابتی عبارت است یمنبع نویسی درون متن نمونه
  .می داند نیامشتر یقابل ارائه شرکت برا یهاارزش به معنایمزیت رقابتی را 

 د.خودداری نماییآنها معادل انگلیسی زیرنویس کردن به فارسی نوشته شده و از  خارجی اسامی نویسندگان 

 نیست( گذاری)نیازی به شماره منظم شود یخارجو سپس منابع  یفارسابتدا منابع  ،حروف الفبا یبترتبه انتهای مقاله  فهرست منابع . 

 شوند. یگذارشمارهاز ابتدا تا انتها  یبترت جداگانه و به به طور یدباهر یک ریاضی روابط  جداول و اشکال، نمودارها، -3

 .مقاالتکلی ساختار  -4

 ه اولصفح:  

 )تا حد ممکن کوتاه و گویا باشد( عنوان کامل مقاله -

 تخصصرتبه علمی، ، نوشته شود( «ولئنویسنده مس» روبروی نام نویسنده مسوول واژه) (گان)نویسنده ینام خانوادگ ونام  -

لفن )همراه و شامل: نشانی پستی، شماره ت (گان)نویسندهبرای  مشخصات تماس کاملمؤسسه محل اشتغال و /نام دانشگاه -
 ثابت(، نمابر و پست الکترونیک. 

 صفحه دوم: 

 انگلیسی یهاواژهکلید و  چکیده ،عنوان -
نوشته  "Corresponding Author"ول واژهئروبروی نام نویسنده مس) (گان)نویسنده ینام خانوادگ و)نام  یسندگاننومشخصات  -

 .به انگلیسی ست الکترونیک(مؤسسه محل اشتغال، پ/، نام دانشگاهتخصص(، رتبه علمی، شود

 صفحه سوم: 

 واژه(. 6)حداکثر  هایدواژهکلکلمه( و  200مقاله به زبان فارسی )حداکثر  یدهچکو  عنوان 

 صفحه چهارم تا انتهای مقاله 

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

 .شوند یهارا یکدیگرو در ادامه  شماره/یترت همه موارد بدون. پژوهشالهای یا سوو اهداف  موضوع، اهمیت مسأله یانب: شامل مقدمه -1

که  یاگونهمرتبط به  یخارجو  یداخل یهاپژوهش بیان کافی  چکیدهتعاریف ضروری، ارایه : پژوهشپیشینه مبانی نظری و  -2

 باشد. پژوهش یمفهومو مدل  هایهفرضکننده  یبانیپشت

)داخلی و خارجی( که مستقیم یا  پژوهشدر این قسمت از مقاله منتخبی از پیشینه  :یمفهومالگوی و  هایهفرضتوسعه  -3

ها یهفرضدر انتهای توسعه  متن فرضیه مربوط نوشته شود. ،غیرمستقیم پشتیبانی کننده هر فرضیه است ارایه شده و در انتهای همان
 مفهومی پژوهش خود را ارایه نمایید. الگویتوانید الگوی نموداری یم

مکنون  یرهایمتغ یهکل یبرا یاییپا یبضر)ر ابزا یاییپاو  ییرواها، ، ابزار و روش گردآوری دادهپژوهشطرح نوع : یشناسروش  -4

 .یریگنمونهجامعه آماری، حجم نمونه و روش گزارش شود(،  یینهانمونه  یمبناجداگانه و بر 

مدل و  یآمار هاییلتحل یجنتا و سپس یبررسنمونه مورد  یتشناخ یتجمعمشخصات ابتدا : ژوهشهای پ يافتهو  هاداده یلتحل -5

 و غیر رنگی یفیتکو... به صورت عکس با  Lisrel, AMOS انند:م ییافزارهانرم  نموداری یخروج شود. گزارش پژوهش هاییهفرض
 شود. یهارادر متن 

 یشنهادهایپمرتبط،  یهاپژوهش هاییافتهبا  شپژوه یجنتامقابله و مقایسه  ،پژوهش یاصل هاییافتهارایه : گیرییجهنتبحث و  -6

 شوند(. یهارا یکدیگرو در ادامه  یبترتبه  یترتموارد بدون  یهکل) پژوهش هاییتمحدودآتی،  یهاپژوهش یشنهادپ، یکاربرد



 

 :ندشو پتایمطابق جدول زیر  Times New Romanالتین با قلم  یهانوشتهو  BMitraفارسی با قلم  یهانوشته مقاله کلدر 

نوع و اندازه  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 ) هاواژه یدکل

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

التین درون  یا کلمات اختصارها
 متن مقاله

 های التینیسنو  یرز 11  Times (Regularمعمولی)
(Footnotes) 

 Times  8 (Regularمعمولی)
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