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  روش تهيه مقاله

 دريافت گردد .  دبيرخانه کنفرانس  تنها از طريق مي بايست  اصل مقالهدريافت   
 باشد.زمانبندي ارسال ، بررسي و پذيرش مقاالت بشرح جدول زير مي  

  جدول زمانبندي دريافت ، بررسي و اعالم نتايج مقاالت
  20/07/1398 آخرين مهلت ارسال اصل مقاالت

  30/07/1398 اعالم پذيرش مقاالت
  09/08/1398 ييمقاالت نهاافتيدر

 :راهنماي اصل مقاله

 : نکات مهم قبل از ارسال مقاله
اين معني است که اين مقاله قبالً چاپ نشده و به طور همزمان براي نشريه يا کنفرانس  ارسال مقاله به اين کنفرانس توسط نويسندگان به -١

 .ديگري ارسال نشده است
 بوده و کنفرانس اقدام به عدم پذيرش مقاالت مربوطه مي نمايد.نويسندگان  مسووليت قانوني آن بر عهده در صورت تشخيص تقلب علمي -٢
  :شدتقلب علمي شامل موارد زير مي با -٣

  .ثبت مقاله ديگري به نام خود  

و يا حذف نام کساني که در تهيه مقاله و يا اجراي پژوهش منتهي به  درج نام نويسندگان و پژوهشگراني که در مقاله نقشي نداشته اند  

  مقاله مزبور نقش کليدي داشته اند.

  .)کپي شده مربوط به يکي از نويسندگان مقاله جديد باشد هاي قابل توجهي از مقاله ديگر (حتي اگر مقالهکپي برداري يا تکرار بخش  

  بدون ارائه مرجع استفاده شده طرح نتايج حاصل از پژوهش هاي ديگران به نام خود  

  .هاي علمي يا تحريف نتايج حاصل از پژوهشبيان نتايج نادرست و خالف يافته  

  .هاي پژوهشهاي نامعتبر يا دستکاري در دادهاستفاده از داده 

 .آوردبه عمل مي را درصورت تشخيص تقلب علمي مسئوالن کنفرانس براي حفظ اعتبار علمي و حراست از زحمات پژوهشگران اقدامات الزم  
  .در صورت عدم رعايت راهنماي تدوين مقاله پذيرفته نخواهد شد -٤

  
مكاتبه  Conf@imi.irيا  به آدرس الكترونيكي  مراجعه و  www.imi.irبراي اطالع از دستورالعمل تهيه و تنظيم مقاالت به وب سايت "

  "نماييد.
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   منابع انساني توسعهكنفرانس  هايهفرمت مقالراهنماي 

   14تيتر  (B Titr)فونت فارسي عنوان مقاله با 
 )١١ B Mitra( خط فاصله دوــــــ 

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

  )11اندازه  -B Mitra وابستگي سازماني نويسنده (فونت 
   pt -  (Times New Roman 10آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 

  )B Mitra 11يك خط فاصله (
 پررنگ) - 12اندازه  - B Mitraنام و نام خانوادگي نويسنده دوم (فونت 
  )11اندازه  -B Mitra وابستگي سازماني نويسنده (فونت 

   pt -  (Times New Roman 10آدرس پست الكترونيك نويسنده ( 
 )١١ B Mitra( دو خط فاصلهــــــ 

  
طور به پژوهششناسي و نتايج روشمورد مطالعه و اهداف آن،  هئلبه مسم و مستقي خودداري و كليات همقدم بياندر متن چكيده از  چكيده:

يا  1با فاصله خطوط   Times New Roman  pt9  و انگليسي آن با قلم pt. 11اندازه  B Mitra فارسي مقاله با قلم ةاشاره شود. چكيد كوتاه
single هاي رديف شده، با كنارهسانتيمتر 5/2سانتيمتر و از پايين، چپ و راست صفحه  3از باالي صفحه  و فاصله )Justify Low ( .نوشته شود

 و استفاده از پاورقي از اشاره به مراجع باشد وداشته  يك پاراگراففقط چكيده . كلمه نباشد 300كلمه و بيشتر از  150كمتر از  ،هچكيده در مقال
صفحه اول مقاله فقط بايد حاوي عنوان مقاله، چكيده و واژگان كليدي باشد و متن اصلي مقاله بايد از صفحه دوم آغاز خودداري شود.  آندر 

  شود.  
  

  ــــ B Mitra 11ـــــ حداقل دو خط فاصله 
  

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

Italic 9 (  
  

  هاي مقاله ترتيب عنوان
شين ، مقدمهشــامل اين تيترها باشــد: هاي مقاله ترتيب عنوان سي پژوهش   روش، پژوهش ةپي گيري و  نتيجه، هاي پژوهشيافته، شنا
  (مقاالت غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند). .منابع، قدرداني ،پيشنهادها

  )B Titr 12,5(قلم  مقدمه
ــپ   ــاي ــراي ت ــرم     ب ــط از ن ــق ــارســــي، ف ــان ف ــه زب ــه ب ــال ــق ــ     م ــت ورد نســــخ ــروســــاف ــك ــاي ــزار م   2007 ةاف
(MS-Word 2007)      .ستفاده كنيد سي ا صله  چيني مقاله با رعايت حروفدر محيط ويندوز با امكانات فار پايين  از باال وسانتيمتر   4فا

  انجام شود.متر سانتي 1و با فاصله خطوط  A4در صفحه چپ و راست از  سانتيمتر 5/3صفحه، 
تك فاصله  Times New Roman 11و قلم انگليسي  pt. 13 ةو انداز B Mitraستوني با قلم (فونت) صورت تكمتن اصلي مقاله به

(single space) ها با قلم بخش ةتهيه شود. عنوان هم B Titr و اندازهpt. 5/12 ها با قلم و عنوان زيربخشB Titr  تايپ  5/11و اندازه
شود.  نشو  شماره  د. عنوان هر بخش يا زيربخش، با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ   هاعنوان گذاريدر متن مقاله از 
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 لطفا پيش از آغاز كار،   . (خواهد بود  5/0هاي بعدي با تورفتگي    و پاراگراف تورفتگي  بدون  ها پاراگراف  ةخط اول هم  خودداري فرماييد.  
   )هاي ارائه شده را نصب نماييدفونت نخست

شود؟). اهداف، هاي پژوهش اشاره شود (بايد بيان شود اين پژوهش چيست و چرا انجام مي   به بيان مسئله، اهداف و ضرورت  در مقدمه 
  شوند.هاي پژوهش در انتهاي بيان مسئله توضيح داده ها و فرضيهسؤال
  هاي اصلي ذيل اشاره شود:بايد به زيربخش پژوهش ةپيشين قسمت در
هاي شناسيروش و هاي پيشينپژوهشتجربي ( ةپيشين. 2 ؛)مسئلهها و رويكردهاي موجود در مورد ها، ديدگاهنظري (تئوري ةپيشين .1

  )و داشتن مدل پژوهشكمي بودن  (در صورت مدل مفهومي. 3 ؛مسئلهآنها در مورد 
  نامه خودداري شود. در تدوين مقاله از آوردن مواردي چون ضميمه، پيوست، پرسش: توجه

به روش تحقيق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي   شناسي پژوهش  در بخش روش
  (مقاالت غير پژوهشي از اين چارچوب مستثني هستند).شود و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي

 ها باشد.    بايد همراه با جدول، نمودار، شكل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نيز شامل توصيف و تحليل داده يافته هاي پژوهش

شنهادها  گيريبخش نتيجه ست.    و پي صلي مقاله الزامي ا صورت    در بخش نتيجه گيري، نكات مهم پس از متن ا شده در كار، به   انجام 
، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده    ه شوند. در پاراگراف اول اين بخش خالصه توضيح داد  

وم اين بخش بايد و مشــخص مي نمايد كه  تا چه حد يافته هاي او در راســتاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير اســت. در پاراگراف د
  پيشنهادات ارائه شود.

  گيري در صورت نياز، بخش كوتاه تقدير و تشكر ذكر گردد. پس از نتيجه

  مقاله تعداد صفحاتحداكثر 
صفحات حداكثر  شامل   مقاله تعداد  صفحه در همين   20نبايد از شود،  تهيه مي راهنماي تدوينكه منطبق با اين هاي مقاله) كليه بخش(

  باشد. صفحه كمتر 7و از  فرمت بيشتر

  هازيرنويس
هاي التين به صورت و زيرنويس pt 011. ةو انداز BMitraچين با قلم صورت راستموارد فارسي به ةدر صورت نياز به درج زيرنويس، هم

  نوشته شوند.  pt 92. ةانداز Times New Romanچين با قلم چپ
  از پاورقي كردن اسامي نويسندگان خارجي خودداري فرماييد. 

  معرفي نشانه و متغيرها در متن
  كار رفته در متن مقاله، در اولين ارجاع در خود متن مقاله معرفي شود.بايد هر نوع متغير يا عالمت به

  هاشكل
شماره و توضيح   شكل اعم از نمودار، چارت، نقشه و...   هر  شته  بايد  صورت   به اي ندارند، بلكهشمارة جداگانه يك از اين موارد هيج، باشد دا

در داخل متن و و اشكال نمودارها د. نشوگذاري ميشماره 1ترتيب از تايپ و به pt.10 ةپررنگ و انداز BMitra چين در زير آن با قلموسط
شود. در تهي  نمودارها ة. در متن مقاله بايد به همشود ارجاع مي كه به آنها شوند در جايي درج  د، اعدا ةتوجه كنيد كه انداز نمودارها ةارجاع 

شند.     (legend)ها ها و راهنماي منحنيها، كميتواژه شد تا پس از درج در مقاله، كامل واضح و خوانا با دقت فرماييد به قدر كافي بزرگ با
اصلي نمودارها در متن مقاله  . بهتر است فايل  وح كامل داشته باشد  ، بايد وض افزار) است شكل تصوير (خروجي نرم  اگر نمودار داخل مقاله به

                                                 
  10 و اندازه  BMitraنمونه زير نويس فارسي با قلم   1.

٢.  Footnote (Times New Roman ٩) 
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ا هانند جدول(توجه شود كه خود نمودارها نيز، هم را با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار دهيد. نمودارهر  قرار داده شود.
  كاغذ قرار گيرند.)  دو طرفچين نسبت به بايد در موقعيت وسط

  هاجدول
ضيح)     شماره و عنوان (تو شته  هر جدول بايد  شد كه در  دا سط با  1ترتيب از تايپ و به pt. 10 ةپررنگ و انداز B Mitraجدول با قلم  و

 دباي هاجدولهاي . عنوان ســتونشــوند، درج اشــاره شــدهها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها جدول بايدشــود. گذاري ميشــماره
چين بسته به  يا وسط  چينصورت راست  در داخل جدول اگر فارسي باشند به  پررنگ) و كليه متون  .10B Mitra  ptچين (صورت وسط  به

شند به  Mitra pt. 10( مقدار متن داخل جدول شوند. هم  (.Times New Roman 8 pt)چين صورت چپ نازك) و اگر التين با  ةتايپ 
شوند.   فارسي و وسط چين  صورت  ها بايد بهاعداد در جدول ست.  واحد كميت بيانتايپ  سطر خالي  ها در جدول الزامي ا هر جدول با يك 

در انتهاي عنوان  APAمرجع به روش  ةشمار دباي اند،از مرجعي برداشت شده هاو نيز اگر جدول فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد
ست)     شود  آورده جدول شده ا ضيح داده  ست. در اين جدول نوع و اندازه    باال راهنمايمطابق  1. جدول (اين روش در ادامه تو شده ا تهيه 

شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسط  صورت خالصه آمده است    فارسي به  هامقالهقلم مورد نياز براي تدوين  چين نسبت به  (توجه 
  .كاغذ قرار گيرد) دو طرف

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

  نوع قلم  اندازه قلم (فونت) عنوان
 پررنگ  B Titr 14 عنوان مقاله

 پررنگ  B Mitra 12 نام و نام خانوادگي
  نازك  Times New Roman 10 آدرس پست الكترونيكي نويسندگان

 پررنگ  B Titr 5/12 هاعنوان بخش
 پررنگ  B Titr 5/11 هاعنوان زير بخش

  نازك  B Mitra 11 چكيدهمتن
  پررنگ ايتاليك  B Mitra 9 هاي كليديواژه

  نازك  B Mitra 13 متن اصلي
  نازك  B Mitra 10 زير نويس فارسي
  نازك  Times New Roman 9 زير نويس التين

 پررنگ  B Mitra 10 نمودارهاوهاجدولعنوان
 پررنگ  B Mitra 10 هاولهاي جدعنوان ستون

  نازك  B Mitra 10 هاجدولمتون فارسي درون
  نازك  Times New Roman 8 هاجدولمتون التين درون

  نازك  B Mitra 12 مراجع فارسي
  نازك  Times New Roman 11 مراجع التين
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ضمن   در اولين مكان ممكن پس از اولين  دباي هاجدولكه  شود يادآور مي شاره به آنها در متن قرار گيرند  ايد ب هاآنكه در داخل جدولا

صورت      هايعنواناز اعداد فارسي و   شود و در  ستفاده  ستفاده از مميز  فارسي ا شته مميز زده و بقيه      ،ا ست نو سمت را را  عددهااعداد را از 
يپ كرده بعد عدد صفر را  را نوشته مميز را تا  5اول عدد  5/0عدد طور مثال بهخودداري فرماييد.  جاي مميزكار بردن نقطه بهبهبنويسيد از  

   )0,5(بنويسيد. 

  ها و روابط رياضيفرمول
ستفاده     براي نمايش روابط و فرمول ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير ا سمت راست اين    شو هاي رياضي از جدول دو  ستون   د. در 
س   شماره رابطه و در  سمت چپ رابطه يا فرمول مربوط جدول،  شود.    تون  شته  ستفاده از  نو ها در نوشتن فرمول  Microsoft Equation(ا

ذخيره شود تا از تبديل  docx.*تهيه شوند فايل ارسالي بايد با پسوند  2007نسخه  wordها در محيط در صورتي كه فرمول. )الزامي است
شود. شدن فرمول  ضي  ها به عكس جلوگيري  شوند و  شماره  1ترتيب از به تمام روابط ريا  .شود با پرانتز جدا مي رابطه هر ةشمار گذاري 

  دو نمونه فرمول در زير آمده است.باشد.  Times New Romanو قلم  11روابط بايد با اندازه فونت 
2mcE )1رابطه  
  )2 رابطه cossin22sin  

  دهيروش منبع
شده   شيوة منبع  2در جدول  شريح  ست  دهي به كتاب و مقاله ت ساير منابع اطالعاتي مانند: پايان     .ا ستفاده از  صورت ا نامه، گزارش  در 

سازمان    شي، آمار  سايت     هاي دولتي، جزوهپژوه شده،  شر ن شيوه     هاي اينترنتي، فايلهاي منت صويري و ... از  صوتي و ت   APAنامه هاي 
ستفاده كنيد. تمام مواردي كه براي نمونه در جدول   شاهده مي  2ا شريه يا پايان     فرماييد م شريه داخل پرانتز، نام ن شماره ن نامه و عنوان (

  صورت ايتاليك و...) بايد رعايت شوند.  كتاب به
ــي را با فونت  :1نكته  ــي را با فونت 12اندازه  – BMitraمنابع فارس  11نازك با اندازه   Times New Romanو منابع انگليس

سي          لطفا توجه فرماييد منابع خارجتايپ نماييد.  ست منابع به انگلي شوند ولي در بخش فهر شته  سي نو ي داخل متن حتماً بايد به فار
   از شماره گذاري رفرنس ها در داخل متن جدا خودداري شود. نوشته شوند.

شريه     : منابع بايد حتما به2نكته  شوند. در مورد ن شته  سي    ها طور كامل نو سي و انگلي شريه ( ترتيب حتماً بهاعم از فار صورت  بهنام ن
  را مشاهده فرماييد). 2(جدول ، (شماره نشريه داخل پرانتز): صفحه انتهاي مقاله خط تيره صفحه ابتداي مقاله ايتاليك)، دوره

شود     ترتيب حتما بايد بهشوند، اعم از فارسي و انگليسي    : منابعي كه مربوط به كتاب مي3نكته  (جدول انتشارات و محل انتشار نوشته 
  را مشاهده فرماييد). 2

 ه شود. نوشت دانشگاه و شهر مربوط به آننامه يا رساله دكترا هستند، اعم از فارسي و انگليسي بايد : منابعي كه مربوط به پايان4نكته 

  نوشتن تاريخ دقيق و مكان دقيق كنفرانس الزامي است. ها و...، ها، همايش: در مورد منابع مربوط به كنفرانس5نكته 
  سيد.نوينفتني است براي منابع داخل متن از واژة ديگران و همكاران استفاده كنيد و تمام اسامي انديشمندان و پژوهشگران را گ
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  دهي در داخل و انتهاي مقاله. شرح صحيح منبع3جدول 

  در فهرست منابع در داخل متن نوع منبع

خانوادگي مقالة فارسي  نام  ندة اول و  ــ خانوادگي نويسـ نام  )
  سال) ،ه دوم يا همكاراننويسند

شار). عنو            سال انت سنده. ( سندة دوم، حرف اول نام همان نوي سنده.، و  نام خانودگي نوي سندة اول، حرف اول نام همان نوي ن  ا(نام خانوادگي نوي
  مقاله. شروعمقاله ـ صفحه  پايان، دوره (شماره)، صفحه نام نشريهمقاله. 

نمونه مقاله
)، 4( 2، دولتي مديريت مجله ايران. دولتي خدمات بخش در) كارايي و اثربخشي (وريبهرهسنجشمدل).1389ز. (كاشي،موسويا وفقيهي،  )1389(فقيهي و موسوي كاشي،   فارسي

126-107.    

نمونة مقاله 
 Cordella, A. & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government  )2010، ي(كردال و ايناك  انگليسي 

enactment framework. Journal of Strategic Information Systems, 19  (4): 52–66. 

ساير كتاب فارسي  سندة اول و نام خانوادگي  (نام خانوادگي نوي
  نويسندگان، سال، شماره صفحه يا صفحات)

شار).             سال انت سنده. ( سندة دوم، حرف اول نام همان نوي سنده.، و  نام خانودگي نوي سندة اول، حرف اول نام همان نوي   عنواننام خانوادگي نوي
  . شهر:  ناشر.كتاب

نمونة كتاب
 A course for teaching English learners. Boston, MA: Pearson .(٢٠٠٨) .Diaz-Rico, L. T  )2008، ديازريكو(  انگليسي

 

ويرايشيمهم نكات برخي   
 گذاري همين قسمت.مانند شماره استفاده شود؛از عدد و نقطه گذاري براي شماره .1

د اما بعد از اين عالئم باي ،نيازي به فاصــله نيســتو ...  عالمت تعجب، الؤعالمت ســدونقطه، ، ويرگول، نقطه ويرگولنقطه، قبل از  .2
 يك فاصله گذاشته شود.

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

شابه از      .4 ضي افعال و واژگان م شتن كلمات مركب يا بع شود    نيمبراي نو ستفاده  صله ا سان  فا صميم ها، مي(براي مثال ان ،  گيريرود، ت
ست)  خواهممي(غلط)  مي خواهمبراي مثال [ گونه و...)اي، همانمند، منطقهگيري، بهرهاندازه صله در نرم براي ايجاد نيم ](در افزار  فا

word ازتوانيد مي )ctrl + shift + 2( يا )shift + space () ياctrl + -ــتفاده كنيد (بســته به نوع ويندوز يكي از موارد عمل  ) اس
 .كند)مي

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

ي) خودداري فرماييد و در موارد الزم از همزه (ة) استفاده كار بردن (هبراساس دستورالعمل جديد فرهنگستان زبان و ادب فارسي از به .6
  كنيد. 


