عنوان مقاله در 1یا حداکثر در2سطربا فونت ( -B Nazaninاندازه  )Bold-16و
وسط چین
نویسنده اول  ،نویسنده دوم و ...با فونت ( -B Nazaninاندازه )Bold-12
 -1وابستگی نویسنده یا نویسندگان با فونت ( -B Nazaninاندازه  )11شامل:مقطع تحصیلی ،مرتبه علمی یا مسئولیت سازمانی ،
نام واحدسازمانی ،نام موسسه یا سازمان
*اسم نویسنده مسئول باید ستاره دار نوشته شود
*حتما شماره تماس و آدرس پست الکترونیک نویسنده مسئول نوشته شود:
چکیده :
چکیده باید ساختارمند با 5قسم ت مجزا شامل :مقدمه وهدف ،روش بررسی  ،یافته ها ،نتیجه گیری وواژه های کلیدی از حداقل
200کلمه تا حداکثر300کلمه ،عناوین با فونت ( -B Nazaninاندازه  ) Bold -12ومتن با ( -B Nazaninاندازه  )12تدوین
وتنظیم گردد.
راهنمای تهیه چکیده مقاالت پژوهشی

مقدمه و هدف:شامل توضیح مختصری از اهمیت مساله تحقیق ،علت وهدف تحقیق انجام شده ،حداکثر در  3سطر
تنظیم شود.
روش بررسی  :نوع مطالعه  ،جامعه ونمونه پژوهش ،روش نمونه گیری،حجم نمونه ،ابزار جمع آوری داده ها ،روایی
وپایایی ابزار وآزمون آماری بکار رفته بیان گردد.
نتایج:اصلی ترین یافته هاوارتباط بین آنها با توجه به عنوان وهدف بیان شود .دربیان عددی یافته ها ،در کنار اعداد
صحیح آن درصد و در بیان میانگین  ،انحراف معیار و در صورت تحلیلی بودن مقاله مقدار  P Valueنوشته شود.
نتیجه گیری  :پیام اصلی تحقیق با توجه به یافته ها ودر چارچوب هدف اصلی نوشته شودودرانتهای آن پیشنهادی
متناسب با یافته ها ارایه گردد.
واژه های کلیدی 5-3:کلمه اصلی که در عنوان ومتن مقاله قابل بررسی وجستجو باشند ،به ترتیب حروف الفبا نوشته
شود.

راهنمای تهیه خالصه مقاالت مروری :
مقدمه وهدف :شامل توضیح مختصری از بیان مساله  ،اهمیت موضوع  ،علت وهدف تحقیق انجام شده حداکثر در 3
سطر تنظیم شود.
روش بررسی :نوع مطالعه ،روش جستجوی مطالب  ،استناد به بانک های اطالعاتی  ،کلید واژه های مورد اشاره برای
جستجو،تعداد مقاالت مورد دستیابی وتعداد مقاالت مورد استفاده  ،ابزار استخراج وثبت داده ها وشیوه دسته بندی یا
ساختاردهی مطالب گردآوری شده بصورت خالصه بیان گردید.
یافته ها:در راستا وچارچوب اهداف وسئواالت اصلی مطالعه  ،از مطالب پر اهمیت شروع وبه تدریج به مطالب کم اهمیت
خاتمه یابد.مطالب باید با دسته بندی مناسب محتوایی ازتوالی وپیوستگی منطقی برخوردارباشد.
نتیجه گیری  :پیام اصلی تحقیق با توجه به یافته ها ودر چار چوب هدف اصلی نوشته شود ودر انتهای آن پیشنهادی
متناسب با یافته ها ارایه گردد.
واژه های کلیدی  5-3 :کلمه اصلی که درعنوان ومتن مقاله قابل بررسی وجستجو باشند  ،به ترتیب حروف الفبا نوشته
شود.
راهنمای تهیه خالصه مقاالت موارد جالب یا نادر یا تجربه موفق
مقدمه وهدف  :شامل توضیح مختصری از بیان مساله  ،اهمیت موضوع  ،علت وهدف تحقیق انجام شده  ،حداکثر در 3
سطر تنظیم شود.
شرح مورد نادر یا جالب یا تجربه موفق  :مورد به طور واضح  ،کامل وجامع تشریح شود.خواننده در قرائت آن با
ابهامات مواجه نشود.به عوامل سازمانی ،مدیریتی وموانع ایجاد وکنترل کننده مورد  ،توجه شود.
نتیجه گیری :با توجه به شرح مورد ودر چارچوب محتوای فواید حاصله نوشته شودودرانتهای آن پیشنهادی متناسب با
تجربه حاصله ارائه گردد.
به طور کلی تاکید میگردد چکیده باید به طور صریح بیان کند که چه کاری  ،چگونه وبه چه منظوری انجام
شده وچه نتیجه ای حاصل شده است .

