
 

 ضوابط و شرایط تحویل مقاالت

 

 
 .ای( باشدکلمه 150 ترجیحا دارای مقدمه )حداکثرو  کلمه داشته باشد 2500 تا 1000 مقاله باید بین •

 .گر موضوع کلی مقاله باشدعنوان مقاله تا حد امکان کوتاه و بیان •

در صورت    .(ننه در کنار ستون مت)  باشندظ  بین دو خ  غیرهو    ، نمودارهاهاستون تالیف شود؛ به این معنا که عکسمقاله به صورت تک •

،  1عکس)گذاری شده باشند.  رهها و روابط باید شماتمام عکس  . دهید  را در پانویس متن قرار  کردن معادل انگلیسی یک عبارت، آنذکر

 ( , ...2نمودار 

 .انجام شود APA ذکر منابع حتما به روش  •

 

 :اختیار ما قرار دهید در چهارچوب زیر در ،مقاالت خود را پس از تالیف

ها و ... خالی باشد و به  جای روابط، عکس در این فایل صرفا متن مقاله وجود دارد واز متن مقاله:  (Microsoft Office Wordیک فایل ورد )( 1

 .ذکر شود  هاآن شماره باید هاجای آن

مقاله با ذکر شماره در این فایل قرار داده شوند. توجه شود که   روابط موجود در  یتمامط ریاضی موجود در مقاله:  بد شامل رواور( یک فایل  2

 . است ( غیره جبری، عبارات یونانی و اراتاز رابطه هر عبارت ریاضی غیر از عدد )از جمله تمامی کسرها، عب منظور

  ،1عکس)  در مقاله باشد  مربوطهشماره  ها همان  شود که نام آن  ها و نمودارهای مقاله در آن ذخیره شود. توجهعکس  ها:ه شامل عکسوشیک پ  (3

 .(, ...2نمودار 

آرایی باشد و مقاله پس از صفحهها و ... میی روابط، عکسو قرارگیر  گر شیوهی جایگذاریاین فایل نسخه نهایی مقاله و بیانمقاله:    pdfل  فای(  4

 . این فایل تطبیق داده خواهد شد با

 

 – )اسم مقاله  اهبرای ما به نام مقاله و نویسنده( zip.) فایل فشرده های باال را در قالب یکلطفا در رعایت ضوابط باال دقت داشته باشید و فایل 

ضمیمه شود و به ایمیل مربوطه که در اختیارتان قرار خواهد    شردهفها به همراه فایل  میل نویسندههمچنین آدرس ای  .دنمایینویسنده( ارسال    نام

 . ایمیل نویسنده در حاشیه مقاله درج خواهد شد شود. گرفت، ارسال

که هنگام ارسال، ضوابط  شود  شود. تمنا میبه نویسنده تذکر داده می  اگر هر کدام از موارد فوق رعایت نشده باشند، بالفاصله بعد از ارسال مقاله

 . رعایت شده باشند کامال

 . ودتوسط نویسنده انجام ششود تا اصالح  به نویسنده منتقل می  در حین بررسی مقاله توسط گروه علمی، قبل از موعد انتشار، اگر موردی باشد، 

 .فرصت بیشتری برای بررسی و دادن بازخورد برای ما فراهم است ،هر چه مقاله زودتر تحویل داده شود 

  نقطه ویرگول و  )ویرگول،  کاربردن مناسب عالئم نگارشیشفاف، به بندیها، جملهفاصلهشود که موارد مهم نگارشی مانند رعایت نیمتوصیه می

 . رعایت شده باشد کاربردن کلمات انگلیسی که معادل فارسی دارند، در متن ارسالی شمااز به و پرهیز (رهیغ

نهایی آن توسط    نویسنده ارسال خواهد شد تا بررسی و کنترل  شده( برایآرایی و ویراستاریصفحهنهایی مقاله )  قبل از انتشار مجله نسخه

 .و بازخورد خود را اعالم کنید  نموده  را بررسی  راخود، آن  پس از دریافت مقاله  ساعت  24  شود. لطفا در بازهی زمانی حداکثر  نویسنده انجام

 

 با تشکر فراوان

 شورای سردبیری تکانه


