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 روش تهیه مقاله
 

 دریافت گردد .  دبیرخانه کنفرانس  تنها از طریق می بایست  اصل مقالهدریافت   

 باشد.زمانبندی ارسال ، بررسی و پذیرش مقاالت بشرح جدول زیر می  

 جدول زمانبندی دریافت ، بررسی و اعالم نتایج مقاالت
 03/30/9011 آخرین مهلت ارسال مقاالت

 93/31/9011 اعالم پذیرش مقاالت
 91/31/9011 جهت ارائه ییمقاالت نها اعالم

 :راهنمای اصل مقاله

 : نکات مهم قبل از ارسال مقاله

نویسندگان به این معنی است که این مقاله قباًل چاپ نشده و به طور همزمان برای نشریه یا کنفرانس ارسال مقاله به این کنفرانس توسط  -1
 .دیگری ارسال نشده است

 بوده و کنفرانس اقدام به عدم پذیرش مقاالت مربوطه می نماید.نویسندگان  مسوولیت قانونی آن بر عهده در صورت تشخیص تقلب علمی -2

 :رد زیر می باشدتقلب علمی شامل موا -3
 .ثبت مقاله دیگری به نام خود  
و یا حذف نام کسانی که در تهیه مقاله و یا اجرای پژوهش منتهی به  درج نام نویسندگان و پژوهشگرانی که در مقاله نقشی نداشته اند  

 مقاله مزبور نقش کلیدی داشته اند.
 .()حتی اگر مقاله کپی شده مربوط به یکی از نویسندگان مقاله جدید باشدهای قابل توجهی از مقاله دیگر کپی برداری یا تکرار بخش  
 بدون ارائه مرجع استفاده شده طرح نتایج حاصل از پژوهش های دیگران به نام خود  
 .های علمی یا تحریف نتایج حاصل از پژوهشبیان نتایج نادرست و خالف یافته  
 .های پژوهشادههای نامعتبر یا دستکاری در داستفاده از داده 
 .آوردبه عمل می را درصورت تشخیص تقلب علمی مسئوالن کنفرانس برای حفظ اعتبار علمی و حراست از زحمات پژوهشگران اقدامات الزم  

 .در صورت عدم رعایت راهنمای تدوین مقاله پذیرفته نخواهد شد -4
 

مکاتبه  Conf@imi.irیا  به آدرس الکترونیکی  مراجعه و  www.imi.irبرای اطالع از دستورالعمل تهیه و تنظیم مقاالت به وب سایت "
 "نمایید.
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  منابع انسانی توسعهکنفرانس  هایهفرمت مقالراهنمای 

  41تیتر  (B Titr)فونت فارسی عنوان مقاله با 
 (B Mitra 11) خط فاصله دوــــــ 

 

 پررنگ( - 12اندازه  - B Mitraنويسنده اول )فونت نام و نام خانوادگي 

 (11اندازه  -B Mitra وابستگی سازمانی نویسنده )فونت 
  pt -  (Times New Roman 11آدرس پست الكترونيك نویسنده ) 

 (B Mitra 11یك خط فاصله )

 پررنگ( - 12اندازه  - B Mitraنام و نام خانوادگي نويسنده دوم )فونت 

 (11اندازه  -B Mitra وابستگی سازمانی نویسنده )فونت 
  pt -  (Times New Roman 11آدرس پست الكترونيك نویسنده ) 

 (B Mitra 11) دو خط فاصلهــــــ 

 

طور به پژوهششناسی و نتایج روشمورد مطالعه و اهداف آن،  هئلبه مسم و مستقي خودداري و كليات همقدم بياندر متن چكيده از  چکیده:

یا  1با فاصله خطوط   Times New Roman  pt9  و انگليسی آن با قلم pt. 11اندازه  B Mitra فارسی مقاله با قلم ۀاشاره شود. چكيد كوتاه
single هاي ردیف شده، با كنارهسانتيمتر 5/2سانتيمتر و از پایين، چپ و راست صفحه  3از باالي صفحه  و فاصله (Justify Low ) .نوشته شود

 و استفاده از پاورقی از اشاره به مراجع باشد وداشته  یك پاراگراففقط چكيده . كلمه نباشد 311كلمه و بيشتر از  151كمتر از  ،هچكيده در مقال
صفحه اول مقاله فقط باید حاوي عنوان مقاله، چكيده و واژگان كليدي باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز خودداري شود.  آندر 

 شود.  
 

 ــــ B Mitra 11ـــــ حداقل دو خط فاصله 
 

 BMitra Boldباشند قلم فارسي ) ترتیب حروف الفباو به واژه كه با كاما )،( از هم جدا شده و در يك خط 5و حداكثر  3حداقلهاي كلیدي: واژه

Italic 9 ) 

 

 های مقاله ترتیب عنوان
ــامل این تيترها باشــد  هاي مقاله ترتيب عنوان شین ، مقدمهش سي پژوهش   روش، پژوهش ۀپی گیري و نتیجه، هاي پژوهشيافته، شنا

 )مقاالت غير پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند(. .منابع، قدرداني ،پیشنهادها

 (B Titr 4.21)قلم  مقدمه
ــپ   ــای ــراي ت ــرم     ب ــط از ن ــق ــارســــی، ف ــان ف ــه زب ــه ب ــال ــق ــ     م ــت ورد نســــ  ــروســــاف ــك ــای ــرار م  2112 ۀاف
(MS-Word 2112)      .ستفاده كنيد سی ا صله  چينی مقاله با رعایت حروفدر محيط ویندوز با امكانات فار پایين  از باال وسانتيمتر   4فا

 انجام شود.متر سانتی 1و با فاصله خطوط  A4در صفحه چپ و راست از  سانتيمتر 5/3صفحه، 
تك فاصله  Times New Roman 11و قلم انگليسی  pt. 13 ۀو انداز B Mitraستونی با قلم )فونت( صورت تكمتن اصلی مقاله به

(single space) ها با قلم ب ش ۀتهيه شود. عنوان هم B Titr و اندازهpt. 5/12 ها با قلم و عنوان زیرب شB Titr  تایپ  5/11و اندازه
صله از انتهاي متن ب ش قبلی تایپ شود.  نشو   هاعنوان گذاريدر متن مقاله از شماره  د. عنوان هر ب ش یا زیرب ش، با یك خط خالی فا
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با تورفتگی    و پاراگراف تورفتگی  بدون  ها پاراگراف  ۀخط اول هم  خودداري فرمایيد.    لطفا پيش از آغاز كار،   . )خواهد بود  5/1هاي بعدي 
  (هاي ارائه شده را نصب نمایيدفونت ن ست

شود؟(. اهداف،  هاي پژوهش اشاره شود )باید بيان شود این پژوهش چيست و چرا انجام می   به بيان مسئله، اهداف و ضرورت  در مقدمه 
 شوند.هاي پژوهش در انتهاي بيان مسئله توضيح داده ها و فرضيهسؤال
 هاي اصلی ذیل اشاره شود باید به زیرب ش پژوهش ۀپيشين قسمت در
هاي شناسیروش و هاي پيشينپژوهشتجربی ) ۀپيشين. 2 ؛(مسئلهها و رویكردهاي موجود در مورد ها، دیدگاهنظري )تئوري ۀپيشين .1

 (و داشتن مدل پژوهشكمی بودن  )در صورت مدل مفهومی. 3 ؛مسئلهآنها در مورد 
 نامه خودداري شود. در تدوین مقاله از آوردن مواردي چون ضميمه، پيوست، پرسش  توجه

به روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابرارهاي پژوهش )چگونگی بررسی روایی    شناسی پژوهش  در ب ش روش
 )مقاالت غير پژوهشی از این چارچوب مستثنی هستند(.شود و پایایی ابرارها( و روشهاي تجریه و تحليل داده ها پرداخته می

 ها باشد.    باید همراه با جدول، نمودار، شكل و ارائه آمار و ارقام به فارسی و نير شامل توصيف و تحليل داده یافته هاي پژوهش

شنهادها  گيريب ش نتيجه ست.    و پي صلی مقاله الرامی ا صورت    در ب ش نتيجه گيري، نكات مهم پس از متن ا شده در كار، به   انجام 
، پژوهشگر یافته هاي خود را با یافته هاي دیگر پژوهشگران مورد مقایسه قرار داده    ه شوند. در پاراگراف اول این ب ش خالصه توضيح داد  

وم این ب ش باید و مشــ م می نماید كه  تا چه حد یافته هاي او در راســتاي یافته هاي دیگران و یا با آنها م ایر اســت. در پاراگراف د
 پيشنهادات ارائه شود.

 گيري در صورت نياز، ب ش كوتاه تقدیر و تشكر ذكر گردد. پس از نتيجه

 مقاله تعداد صفحاتحداکثر 
صفحات حداكثر  شامل   مقاله تعداد  صفحه در همين   21نباید از شود،  تهيه می راهنماي تدوینكه منطبق با این هاي مقاله( كليه ب ش)

 باشد. صفحه كمتر 2و از  فرمت بيشتر

 هازیرنویس

هاي التين به صورت و زیرنویس pt 111. ۀو انداز BMitraچين با قلم صورت راستموارد فارسی به ۀدر صورت نياز به درج زیرنویس، هم
 نوشته شوند.  pt 92. ۀانداز Times New Romanچين با قلم چپ

 از پاورقی كردن اسامی نویسندگان خارجی خودداري فرمایيد. 

 معرفی نشانه و متغیرها در متن

 كار رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع در خود متن مقاله معرفی شود.باید هر نوع مت ير یا عالمت به

 هاشکل

صورت  به اي ندارند، بلكهشمارۀ جداگانه یك از این موارد هيج، باشد داشته  باید شماره و توضيح   شكل اعم از نمودار، چارت، نقشه و...   هر 
در داخل متن و و اشكال نمودارها د. نشوگذاري میشماره 1ترتيب از تایپ و به pt.11 ۀپررنگ و انداز BMitra چين در زیر آن با قلموسط

شود. در تهي  نمودارها ۀ. در متن مقاله باید به همشود ارجاع می كه به آنها شوند در جایی درج  د، اعدا ۀتوجه كنيد كه انداز نمودارها ۀارجاع 
شند.     (legend)ها ها و راهنماي منحنیها، كميتواژه شد تا پس از درج در مقاله، كامل واضح و خوانا با دقت فرمایيد به قدر كافی بررگ با

اصلی نمودارها در متن مقاله  . بهتر است فایل  وح كامل داشته باشد  ، باید وض افرار( است شكل تصویر )خروجی نرم  اگر نمودار داخل مقاله به
                                                 

 11 و اندازه  BMitraنمونه زیر نویس فارسی با قلم   1.
2.  Footnote (Times New Roman 9) 
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ا هانند جدول)توجه شود كه خود نمودارها نير، هم را با یك سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. نمودارهر  قرار داده شود.
 كاغذ قرار گيرند.(  دو طرفچين نسبت به باید در موقعيت وسط

 هاجدول
ضيح(     شماره و عنوان )تو شته  هر جدول باید  شد كه در  دا سط با  1ترتيب از تایپ و به pt. 11 ۀپررنگ و انداز B Mitraجدول با قلم  و

 دبای هاجدولهاي . عنوان ســتونشــوند، درج اشــاره شــدهها در داخل متن و پس از جایی كه به آنها جدول بایدشــود. گذاري میشــماره
چين بسته به  یا وسط  چينصورت راست  در داخل جدول اگر فارسی باشند به  پررنگ( و كليه متون  .11B Mitra  ptچين )صورت وسط  به

شند به  Mitra pt. 11) مقدار متن داخل جدول شوند. هم  (.Times New Roman 8 pt)چين صورت چپ نازك( و اگر التين با  ۀتایپ 
سی و وسط چين  صورت  ها باید بهاعداد در جدول شوند.   فار ست.  واحد كميت بيانتایپ  سطر خالی   ها در جدول الرامی ا هر جدول با یك 

در انتهاي عنوان  APAمرجع به روش  ۀشمار دبای اند،از مرجعی برداشت شده هاو نير اگر جدول فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد
ست(     شود  آورده جدول شده ا ضيح داده  ست. در این جدول نوع و اندازه     باال راهنمايمطابق  1. جدول )این روش در ادامه تو شده ا تهيه 

چين نسبت به  )توجه شود كه خود جدول نير باید در موقعيت وسط  صورت خالصه آمده است    فارسی به  هامقالهقلم مورد نياز براي تدوین 
 .كاغذ قرار گيرد( دو طرف

 
 فارسي هامقالهبراي تدوين  هاي مورد نیاز. خالصه نوع و اندازه قلم1جدول 

 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ B Titr 14 عنوان مقاله

 پررنگ B Mitra 12 نام و نام خانوادگی

 نازك Times New Roman 11 آدرس پست الكترونيكی نویسندگان

 پررنگ B Titr 5/12 هاعنوان ب ش

 پررنگ B Titr 5/11 هاعنوان زیر ب ش

 نازك B Mitra 11 چكيدهمتن 

 پررنگ ایتاليك B Mitra 9 هاي كليديواژه

 نازك B Mitra 13 متن اصلی

 نازك B Mitra 11 زیر نویس فارسی

 نازك Times New Roman 9 زیر نویس التين

 پررنگ B Mitra 11 نمودارهاو  هاجدولعنوان 

 پررنگ B Mitra 11 هاولهاي جدعنوان ستون

 نازك B Mitra 11 هاجدولمتون فارسی درون 

 نازك Times New Roman 8 هاجدولمتون التين درون 

 نازك B Mitra 12 مراجع فارسی

 نازك Times New Roman 11 مراجع التين
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اید ب هاآنكه در داخل جدولاشاره به آنها در متن قرار گيرند ضمن   در اولين مكان ممكن پس از اولين  دبای هاجدولكه  شود یادآور می

سی و   صورت      هايعنواناز اعداد فار شود و در  ستفاده  سی ا ستفاده از ممير  فار شته ممير زده و بقيه      ،ا ست نو سمت را را  عددهااعداد را از 
یپ كرده بعد عدد صفر را  را نوشته ممير را تا  5اول عدد  5/1عدد طور مثال بهخودداري فرمایيد.  جاي مميركار بردن نقطه بهبهبنویسيد از  
  (1.5)بنویسيد. 

 ها و روابط ریاضیفرمول
ستفاده     براي نمایش روابط و فرمول ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر ا ست این    شو هاي ریاضی از جدول دو  ستون سمت را  د. در 
س   شماره رابطه و در  سمت چپ رابطه یا فرمول مربوط جدول،  شود.    تون  شته  ستفاده از  نو ها در نوشتن فرمول  Microsoft Equation)ا

ذخيره شود تا از تبدیل  docx.*تهيه شوند فایل ارسالی باید با پسوند  2112نس ه  wordها در محيط در صورتی كه فرمول. (الرامی است
شود. شدن فرمول  ضی  ها به عكس جلوگيري  شوند و  شماره  1ترتيب از به تمام روابط ریا   .شود با پرانتر جدا می رابطه هر ۀشمار گذاري 

 دو نمونه فرمول در زیر آمده است.باشد.  Times New Romanو قلم  11روابط باید با اندازه فونت 
2mcE (1 رابطه  
 (2 رابطه cossin22sin  

 دهیروش منبع
شده   شيوۀ منبع  2در جدول  شریح  ست  دهی به كتاب و مقاله ت سایر منابع اطالعاتی مانند  پایان     .ا ستفاده از  صورت ا نامه، گرارش در 

سازمان    شی، آمار  سایت     هاي دولتی، جروهپژوه شده،  شر ن شيوه     هاي اینترنتی، فایلهاي منت صویري و ... از  صوتی و ت  APAنامه هاي 
ستفاده كنيد. تمام مواردي كه براي نمونه در جدول   شاهده می  2ا شریه یا پایان     فرمایيد م شریه داخل پرانتر، نام ن شماره ن نامه و عنوان )

 صورت ایتاليك و...( باید رعایت شوند.  كتاب به
ــی را با فونت   1نكته  ــی را با فونت 12اندازه  – BMitraمنابع فارس  11نازك با اندازه   Times New Romanو منابع انگليس

سی          لطفا توجه فرمایيد منابع خارجتایپ نمایيد.  ست منابع به انگلي شوند ولی در ب ش فهر شته  سی نو ی داخل متن حتمًا باید به فار
  از شماره گذاري رفرنس ها در داخل متن جدا خودداري شود. نوشته شوند.

شریه       منابع باید حتما به2نكته  شوند. در مورد ن شته  سی    ها طور كامل نو سی و انگلي شریه ) ترتيب حتماً بهاعم از فار صورت  بهنام ن
 را مشاهده فرمایيد(. 2)جدول ، )شماره نشریه داخل پرانتر(  صفحه انتهاي مقاله خط تيره صفحه ابتداي مقاله ایتاليك(، دوره

)جدول  انتشارات و محل انتشار نوشته شود     ترتيب حتما باید بهشوند، اعم از فارسی و انگليسی      منابعی كه مربوط به كتاب می3نكته 
 را مشاهده فرمایيد(. 2

 ه شود. نوشت دانشگاه و شهر مربوط به آننامه یا رساله دكترا هستند، اعم از فارسی و انگليسی باید   منابعی كه مربوط به پایان4نكته 

 نوشتن تاریخ دقيق و مكان دقيق كنفرانس الرامی است. ها و...، ها، همایش  در مورد منابع مربوط به كنفرانس5نكته 
 سيد.نوینفتنی است براي منابع داخل متن از واژۀ دیگران و همكاران استفاده كنيد و تمام اسامی اندیشمندان و پژوهشگران را گ
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 دهي در داخل و انتهاي مقاله. شرح صحیح منبع3جدول 

 در فهرست منابع در داخل متن نوع منبع

 مقالۀ فارسی 
خانوادگی         نام  ندۀ اول و  ــ خانوادگی نویسـ نام  (

 سال( ،ه دوم یا همكاراننویسند
شار(. عنو           سال انت سنده. ) سندۀ دوم، حرف اول نام همان نوی سنده.، و  نام خانودگی نوی سندۀ اول، حرف اول نام همان نوی ن ا)نام خانوادگی نوی

 مقاله. شروعمقاله ـ صفحه  پایان، دوره )شماره(، صفحه نام نشریهمقاله. 

نمونه مقاله 
 فارسی

 (1389)فقيهی و موسوي كاشی، 
(، 4) 2، دولتی مدیریت مجله ایران. دولتی خدمات ب ش در( كارایی و اثرب شی ) وري بهره سنجش  مدل (.1389ز. ) كاشی،  موسوي  ا و فقيهی،

122-112.   

نمونۀ مقاله 
 انگليسی 

 (2111، ی)كردال و ایناك
Cordella, A. & Iannacci, F. (2111). Information systems in the public sector: The e-Government 

enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19  (4): 52–22. 

 كتاب فارسی 
سایر      سندۀ اول و نام خانوادگی  )نام خانوادگی نوی

 نویسندگان، سال، شماره صفحه یا صفحات(
شار(.             سال انت سنده. ) سندۀ دوم، حرف اول نام همان نوی سنده.، و  نام خانودگی نوی سندۀ اول، حرف اول نام همان نوی  عنواننام خانوادگی نوی

 . شهر   ناشر.كتاب

نمونۀ كتاب 
 انگليسی

 Diaz-Rico, L. T. (2002). A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson (2118، دیازریكو)

 

ویرایشیمهم نکات برخی   
 گذاري همين قسمت.مانند شماره استفاده شود؛از عدد و نقطه گذاري براي شماره .1

د اما بعد از این عالئم بای ،نيازي به فاصــله نيســتو ...  عالمت تعجب، الؤعالمت ســدونقطه، ، ویرگول، نقطه ویرگولنقطه، قبل از  .2
 یك فاصله گذاشته شود.

ستفاده از پرانتر قبل از   .3 ش    هنگام ا سته  شدن پرانتر و بعد از ب صله ب    باز  ستفاده كنيد، كلمه داخل پرانتر بدون فا صله ا ه دن پرانتر از فا
 چسبد.پرانتر می

شابه از      .4 ضی افعال و واژگان م شتن كلمات مركب یا بع شود    نيمبراي نو ستفاده  صله ا سان  فا صميم ها، می)براي مثال ان ، گيريرود، ت
ست(  خواهممی)غلط(  می خواهمبراي مثال ] گونه و...(اي، همانمند، منطقهگيري، بهرهاندازه صله در نرم براي ایجاد نيم [)در افرار فا

word ازتوانيد می (ctrl + shift + 2) یا (shift + space )( یاctrl + -ــتفاده كنيد )بســته به نوع ویندوز یكی از موارد عمل  ( اس
 .كند(می

 درصد5لمه درصد استفاده كنيد. مانند   جاي استفاده از عالمت )%( در متن از كبه .5

ي( خودداري فرمایيد و در موارد الزم از همره )ۀ( استفاده كار بردن )هبراساس دستورالعمل جدید فرهنگستان زبان و ادب فارسی از به .2
 كنيد. 


