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 مقدمه

نامه . این شیوهکه برای راهنمایی نویسندگان تدوین شده است دانشگاه علم و فرهنگ است نشریات ۀویژ پیش رو ۀنامشیوه

به  سومبخش  شیوۀ تنظیم منابع و ارجاعات،به  دومبخش  ،ساختار مقاله بهنخست بخش اصلی است. بخش  پنجدارای 

اختصاص یافته  مقاالت در هر شمارهبه شیوۀ تنظیم  پنجمو بخش شیوۀ درج اجزای مقاله  ، بخش چهارم بهمقالهبندی البق

 است.

 مقاله ساختار. 1

 عنوان مقاله. 1ـ1

 پژوهش ۀدربارهایی سؤالو  کندشرح نتایج را بیان می ،سازدپژوهش را آشکار می ۀحوز وضوحبه مناسب و عنوان خوب

 آورد.در ذهن خواننده پدید می

 شود:راهکارهای زیر برای انتخاب عنوان مقاله توصیه می

  موجز باشد.گیرد، اما  بیشترین بار معنایی مربوط را دربرعنوان مقاله باید 

  خواننده با خواندن آن در جریان که طوریهمعرف موضوع مقاله و روشن و شفاف باشد، ب کاملا عنوان مقاله باید

 .شودمقاله نباید از کلمات اضافه استفاده  موضوع مقاله قرار گیرد. در عنوان

 .کلیدواژگان مهم حتماا در عنوان و در تأثیرگذارترین قسمت عنوان، یعنی در آغاز عنوان، قرار گیرد 

 پرسشی. ۀروش متداول نوشتن عناوین استفاده از عبارت اسمی و خبری است، نه جمل 

 باشند.آور و ابهامد دوپهلو نبای ،خصوص در ترکیب با عبارات وصفیهب ،عبارات اسمی 

ف اضافه، حروف ربط و وجز حرهشود، بتوجه: در عنوان انگلیسی مقاله حرف اول کلمات با حروف بزرگ درج می

 .حروف تعریف

 نویسندگانمشخصات . 2ـ1

شود. وابستگی مقاله درج می نگارشهریک در و مسئولیت  نقش تیاهم بیترتبه  نویسندگاننام و نام خانوادگی 

 نویسندۀ، آدرس پستی و پست الکترونیکی ، به همراه تلفن، نمابرآناندانشگاهی  ـ علمی ۀو مرتب نویسندگانسازمانی 

 شود.می ذکرمسئول از مشخصاتی است که 

 دهیچک. 3ـ1

مطالعه باشد. در متن  جیاهداف، روش و نتا ق،یتحقمسئلۀ  انگریب ایفشرده و گو یابه صورت مجموعه دیبا دهیچک

پاراگراف، بدون  کیدر همچنین باید پرداخته شود.  یشود و به موضوعات اصل یخوددار اتیاز ذکر مقدمات و کل دهیچک
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شود  هیته یفارس دهیمطابق با چک دیبا یسیانگل ۀدیچک .شوددرج  واژه 250تا 150در  و درج شکل، نمودار، منبع و مانند آن

 آن باشد.  ۀو ترجم

ای از کل مقاله خلصه ودرج شود  یسیانگل انبمبسوط به ز یادهیچک یفارس مقاالت یتمام در است یضرور :توجه

 .باشدشته ارا دربر دو واژگان کلیدی 

 کلیدی واژگان. 4ـ1

بخواهد به  یکه اگر فردیطورهدهند، بیم لیتشک را مقاله اساس و هیاست که پا یواژگانمقاله شامل  یدیکلواژگان 

به مقصود خود برسد.  هاواژهجو با این واز طریق جست ،یا مطالب سایر مقاالت در همان حوزه دست یابدمقاله  یمحتوا

 شوند.نوشته و با کاما )،( از هم جدا می کارگیری در مقالههمیت بهابه ترتیب است که  واژه 7تا  3دربردارندۀ  کلیدی واژگان

 ها بزرگ است.که حرف اول آن واژگانیاسامی خاص و  جزبه ،دنشوانگلیسی با حروف کوچک درج میدر واژگان کلیدی 

 مقاله یاصل ۀکریپ. 5ـ1

 شود:یدرج م بخشقبل از مطالب مربوط به هر  ریعبارات زاست و پیکرۀ اصلی مقاله دربردارندۀ چهار بخش 

 :English :یفارس 

 Abstract دهیچک

 Introduction/ Background هدف /نهیشیمقدمه/ پ

 Methodology یشناسروش

 Discussion and/or Results جینتا لیتحل /یها/ بحث و بررسافتهی

 یریگجهینت

 منابع

Conclusion 

Refrence 

 

و ساختار کل مقاله است.  لبمطا ۀکنندنتایج تعیینگشاست که بخش در تعیین ساختار مقاله توجه به این نکته راه

اصلی آن  ۀتأکید اصلی بر مقاالت پژوهشی از نوع تجربی است که پیکرمحرک اصلی هر مقاله نتایج آن است. در اینجا 

ممکن است بخش هر  کهشودگیری میها/ بحث و بررسی، و نتیجهشناسی، یافتهمقدمه، روش بخشکم چهار شامل دست

در  یراتییتغ ،یعلوم انسان یهاخصوصاا در شاخه ه،یاست، بسته به موضوع مقاله و نشر یهیبد هایی تقسیم شود.عنوانبه زیر

 بخشگیری گاه از بخش بحث جداست و گاه با هم نتیجه بخش خواهد بود. ریناپذمقاالت اجتناب ۀکریدر پ یاصل نیعناوریز

مقاله در مجموع نباید  است. یترمناسب ۀکریپ گریکدیاز  بخشدو  نی. جدابودن ادهندگیری را تشکیل میبحث و نتیجه

هر نشریه  در تمامی مقاالت مزبور یهابخش یگذارشمارهذکر است که  انیشاواژه باشد.  8000و بیشتر از  4000کمتر از 

 .د()همۀ مقاالت با شماره یا بدون شماره باشباید یکدست باشد 

 :ردیرا دربر گ ریز ۀکم پنج جنبدست دیمقاله با
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حرکت از  کردیآن با رو تیپژوهش و اهم ۀبافت مسئل ای تیخواننده با کلّ ییمنظور آشناپژوهش به ۀحوز ی. معرف1

 )طرح مسئله(؛ دیبه جد میاطلعات قد

 پژوهش(؛ ۀنیشی)پ گرمحققانید یهاافتهی. درج 2

 پژوهش موردنظر؛ گاهیجا نییتع ایو وجود خأل،  شتریب یگذارهیضرورت سرما انی. ب3

 مهم؛ یهاافتهی ای هاتیرئوس فعال انیب ایهدف/ موضوع موردمطالعه  انی. ب4

 را نشان دهد.آن ارزش مثبت  ایپژوهش انجام که علل  یاریاخت ی. اظهارات5

 الف( مقدمه

مقاله را فرد بودن هبودن و منحصرب باید بدیع بنابراینشود. میاصلی مقاله است که خوانده  ۀاز پیکر بخشمقدمه اولین 

موضوع مورد مطالعه و  یشامل معرف دیمقدمه با.کندوضوح مشخص سازد و خواننده را به خواندن مقاله ترغیب دقت و بهبه

 .شود دیو هدف از انجام پژوهش به وضوح قداده شود مرتبط ارجاع  یهاپژوهش ۀنیشیو در آن به پ باشدضرورت انجام آن 

 

 شناسیب( روش

آوری اجرای کار و جمع ۀنحو ۀالزم دربارباید اطلعات  بخشد. در این کنتایج را بیان میشناسی اعتبار نروش

 یجملت و عبارات معرف یشناس. در روشسازد سریخوانندگان م یتکرار آن را براکه یطورهبدقت بیان شود، اطلعات به

 شود.یممربوط  جیکه به اهداف و نتا رودیم کاربه

 و بررسی/ تحلیل نتایجها/ بحث یافتهج( 

بیشترین ارتباط را با  بخشهرچه بیشتر با عنوان مقاله مرتبط ساخت. این را  بخشاین توان یمکلیدی، با بیان عناصر 

 شود. در تنظیم آن توجه به نکات زیر راهگشاست:چارچوب نتایج تنظیم میو در  داردمقدمه 

 پژوهش؛ای از فعالیت اصلی در ، یا خلصهپژوهش ۀیا فرضیبیان منظور اصلی . 1

  بررسی مواد زیر: و ،یمعنادارخصوص به ترتیب هها، بیافتهترین بیان دوباره یا مرور مهم. 2

  تا به د کنفعالیت اصلی مطالعه را بیان می یا چگونگی ؟اصلی است ۀحمایت از فرضی جهتدرها یافتهآیا

 ؟دهد را پوشش پژوهشپاسخ دهد یا اهداف  پژوهشهای پرسش

 احتمالی ناهمسویی چیست؟ علت، نبودنهای محققان دیگر همسوست؟ درصورت همسو آیا با یافته 

قول از متون همچنین با نقل و هایافته ۀدربار هاپردازیها که با ارجاع به متون مربوط و/ یا نظریهتوضیح یافته. 3

 شود.پشتیبانی می

 کند.های پژوهش در شرایط مطالعه را محدود میی یافتهپذیرتعمیم ۀهای پژوهش که دامنمحدودیت. 4
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 گیرید( نتیجه

برای  پیشنهادهاییشوند. همچنین بندی میهای مهم برجسته و نتایج کلی جمعیافته ،گیریدر بخش نتیجه

 شوند.های کاربردی مطرح میآتی و/ یا دستورالعمل هایپژوهش

 تشکر و ریتقد هـ(

 ایاز اشخاص  یمقاله، به تشکر و قدردان سندگانینو /سندهینو اریبه اخت ،شودیدرج ممقاله  یکه در انتها بخش نیا

 .دارد اختصاص مؤسسات

 منابع و(

 تنظیم منابع و ارجاعات شیوۀ. 2

 نامه()کتاب فهرست منابع .1ـ2 

)درج اطلعات کامل  یمتنبرون و یمتنبه دو صورت درون ( وAPA) ایپیای ۀناموهیش یمبنا برو ارجاعات  منابع ـ

 . شودیم درج و میتنظ مقاله( انیدر پا یشناسکتاب

شود و متنی و منابع پایان مقاله به زبان انگلیسی درج در مقاالت فارسی، ارجاعات درونشود توصیه می توجه:

در  ،مقاله یانیپا منابع بخش در در این صورت، منظور تأیید درستی ترجمه، ارائه دهد.نویسنده فایل منابع فارسی را نیز، به

 شودیدرج م in Persianمنبع عبارت  یانتها

منابع فارسی و عربی مقدم بر التین در مقاالت فارسی و عربی که ممکن است به منابع التین نیز ارجاع داده شود، ـ 

 .شودمنابع التینی درج میمنابع فارسی و عربی،  ۀخاتماست و پس از 

 شوند. مقاالت غیرفارسی، منابع فارسی باید ترجمه درـ 

ای افراد با شود. نام شناسنامهنظر میانند دکتر، مهندس، استاد، پروفسور صرفاز القابی م نویسندگاندر ذکر نام ـ 

 املی ترجیحی صاحب آن ملک ثبت در منابع است.

 گیرد.ال قرار میؤعلمت س مشخص نباشد، در درون کمان درج سالچنانچه سال انتشار منبع ـ 

 :شود مانندتاریخ انتشار تردید وجود داشته باشد، درونِ کمانِ درجِ سال، علمت سؤال درج می بارۀچنانچه درـ 

 ؟(.1956)

 .دشوچاپ باشد، در قسمت تاریخ آن درونِ کمانِ درجِ سال عبارت )زیر چاپ( درج می در دستچنانچه اثری ـ 

بع امن همۀ در نویسندگان /نویسندهواحدی ذکر شود، نام خانوادگی و نام  نویسندگان /نویسندهچنانچه چند اثر از ـ 

  .شودکامل درج می

منابع واحدی دارند، بر مبنای تاریخ انتشار و از  نویسندگان /نویسندهلویت قرارگرفتن آثاری که ودر مقاالت فارسی اـ 

 شود.یکسان باشد، ترتیب الفبایی اثر منظور میگیرد. چنانچه تاریخ نیز جدید به قدیم صورت می
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شده در باید در منابع ذکر شده باشند، و برعکس؛ یعنی، تمامی منابع درج ارجاعات درون متندقت شود تمامی ـ 

 شوند. د، در غیر این صورت از فهرست منابع حذف مینفهرست منابع باید در متن ارجاع داشته باش

هر قسمت  ۀهای سجاوندی جداکنندبه نشانه) شوندهای زیر تنظیم میبه روش ،هانوع آبسته به ن گوناگون،منابع 

 .(یدیتوجه فرما

 الف( کتاب

به ترتیب زیر  از نوع چاپی، الکترونیکی برخطهای معرف کتاب اعم از تألیف، ترجمه، گردآوری و جزآن، و ترتیب مؤلفه

 :دشودرج می

 یعنوان کامل اثر شامل عنوان اصل... )سال انتشار(.  ،دوم، نام نویسندۀخانوادگی نام ،اول، نام نویسندۀخانوادگی نام

محـل  .ویراست ...، چاپ ...، جلـد ...، عنـوان مجموعـه .خانوادگیمترجم/ ویراستار/ گردآوردنده: نام و نام .یو فرع

  شمارۀ صفحه یا صفحات )ص(.ناشر،  :انتشار

 .شودنظر میجلدی صرفهای تکاز ذکر ویراست و چاپ اول و تعداد جلد کتاب :1 نکتۀ

 شود.ایرانیک/ ایتالیک درج میصورت بهنام اثر  :2 نکتۀ

 اینترنتی ضروری است. کامل های الکترونیکی درج آدرس: درخصوص کتاب3نکتۀ 

 های زیر:مانند نمونه

 دانشگاه تهران. :تهران .در طراحی معماری انگاری: فرایندیتکه(. 1387اصغر )ادیبی، علی

 سمت. :تهران .آموزچی و هوشنگ خوشمحسن مدیرشانه ۀ. ترجمفن نشر کتاب(. 1381یونسکو )

 نشریات ادواریمقاالت ب( 

عنوان کامل مقاله شـامل عنـوان »... )سال انتشار(.  ،دوم، نام نویسندۀخانوادگی نام ،اول، نام نویسندۀخانوادگی نام

شمارۀ صفحۀ آغاز ...،  ۀ...، شمار ۀدورسال/ ...،  ۀنامویژه ،عنوان نشریه .خانوادگیمترجم: نام و نام. «اصلی و فرعی

  .مقاله انیپا ۀصفح ۀشمار ـ مقاله

 شود. ( درج میDOIشناسۀ مقاله ) والکترونیکی آدرس کامل سایت : درخصوص نشریات 1نکتۀ 

 7-2مقاله از راست به چپ است. مثال: : ترتیب درج شمارۀ صفحات 2نکتۀ 

 1398شود. مثال: بهار روز/ ماه/ فصل در کنار سال انتشار درج می عنوان: 3نکتۀ 

 هاها و کنفرانسج( مقاالت همایش

 شود، با چند تفاوت به شرح زیر:میها نیز مانند نشریات درج ها و همایشمقاالت کنفرانس

عنوان کامل مقاله شامل عنـوان »... )سال انتشار(.  ،دوم، نام نویسندۀ خانوادگینام ،اول، نام نویسندۀ خانوادگینام 

مقاالت، عنـوان کامـل همـایش یـا کنفـرانس، کشـور مجموعـه ۀگردآورنـدخـانوادگی نام و نـام. «فرعیو  اصلی

  شمارۀ صفحات.، روز/ ماه/ فصلبرگزارکننده، شهر برگزارکننده، 
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  .شود( درج میDOIشناسۀ مقاله ) وآدرس کامل سایت  نیکیالکترو : درخصوص نسخۀ1نکتۀ 

 انیـپا و آغاز صفحات ۀشمار شده، منتشر آن در مقاله که یاثر عنوان ،مقاالت ۀمجموع انتشار صورت در: 2 ۀنکت

  .دشویم درج ناشر نام و نشر محل مقاله،

 آدرس سایتد( 

و چنانچه در یک سطر جای نگیرد، محل شکستگی از شود طور کامل درج میدر ارجاع به آدرس سایت، آدرس به

 خط و جز آن. های سجاوندی داخل آدرس سایت خواهد بود، از جمله کاما، نقطه، خط مورب، نیمنشانه

 مانند نمونه:

http://www.time.com/time/magazine 
/article/0,9171,920400,00.html 

 

http://wardsix.blogspot.com/2008 
-atlantic-essay.html 

   در تنظیم ترتیب الفبایی منابع الکترونیکی از مواردی مثلfttp،http ، www  شـود و نظر مـیآن صـرف مانندو

 گیرد.ها ملک الفبایی قرار میحروف بعد از آن

  روز درج صورت سـال، مـاه، متر فاصله، درون کمان تاریخ رویت سایت بهسانتی کیدر انتهای آدرس، پس از درج

 شود.می

 ارجاع به منابع در متن. 2ـ2

 :ضروری استرعایت نکات زیر  و به منابع موردنظر بسیار مهم است مقالهنوشتن و ارجاع متن  ۀطریق

 شود.درج  قلم انگلیسیمتنی با تمامی ارجاعات درونشود توصیه می توجه:

که الگوی  شودپس از نقل مطلب در متن نوشته، مشخصات کوتاهی از مآخذ آورده می ،«متنیارجاع درون»در شیوۀ ـ 

 کلی آن بدین صورت است: )نام خانوادگی، سال نشر، شمارۀ صفحه یا صفحات(

 ( 27-25، ص 1392)دالور، مثال: 

 شود.می، شمارۀ جلد نیز در کنار نام نویسنده درج شود ـ هرگاه به جلد خاصی از یک کتاب ارجاع داده

 شود. ای که دو نویسنده دارد، نام خانوادگی هر دو نویسنده درج میـ در ارجاع به کتاب یا مقاله

در فارسی « و همکاران»که تعداد نویسندگان سه و بیشتر باشد، نام خانوادگی نویسندۀ اول به همراه عبارت ـ درصورتی

 شود.در انگلیسی درج می« .et al»و 

)در ارجاع به منابع « ب»و « الف»سال انتشار  در کناردو کتاب با سال انتشار یکسان داشته باشد،  اینویسندههرگاه ـ 

 گیرد.قرار می (bو  aانگلیسی 

 (78، ص الف1363کوب، )زرینمثال: 

 شود:تکرار نمی نویسندهقول در متن نام صاحب اثر ذکر شود، نام هرگاه ضمن نقلـ 
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 ( 317، ص 2خوافی )ج  به گفتۀ فصیحمثال: 

 بندی مقاله قالب. 3

 تنظیم و نکات زیر در آن رعایت شود:  باال به 2007ۀ نسخ word افزارمنربا  باید مقاالت

 (page set up)الف( تنظیم صفحه 

 شود: به شرح زیر تنظیم 12×  19ستونی، با فضای کار ، تک4Aکاغذ  ۀانداز

Margines: 

Top: 5.35 cm     Bottom: 5.35 cm 

Left: 4.5 cm     Right: 4.5 cm 

Gutter: 0  

Orientation: Portrait 

Header: 4.3 cm 

 ۀ. در مرحلخواهد بود مذکور ۀو در انداز ستونیصورت تکبه نویسندگاندریافتی از  ۀخدوستونی نس نشریاتدر  :توجه

 . ونی تنظیم خواهند شدمقاالت دوستبندی، صفحه

 هاب( قلم

 :های مختلف مقاله طبق جدول زیر تنظیم شودقلم در قسمت نوع و اندازۀ

 سبک اندازه )فونت( قلم عنوان

 B Lotus 16 Bold یفارس عنوان

 Time New Roman 14 Bold یسیانگل عنوان

 B Lotus 15 Bold  یاصل عنوان

 B Lotus 14 Bold یفرع عنوان

 B Lotus 13 Bold یفرع یفرع عنوان

 B Lotus 13 Normal یفارس ۀدیچک و مقاله متن

 Time New Roman 11 Normal مقاله متن در رفتهکاربه یسیانگل هایواژه

 B Lotus 12 Bold جدول سیرنویز شکل، و جدول عنوان

 B Lotus 12 Normal جدول متن

 Time New Roman 12 Normal یسیانگل ۀدیچک

 B Lotus 10 Normal یفارس پانویس

 Times New Roman 9 Normal نیالتپانویس 

 B Lotus 12 Normal یفارس منابع

 Times New Roman 10 Normal نیالت منابع
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 اجزای مقاله شیوۀ درج. 4

  . شرح جدول و شکل و نمودار4-1

 محل .گیرندترجیحاا در باال یا پایین صفحه جای می وترین محل پس از ارجاع در نزدیکو نمودار جدول، شکل ـ 

 ها نباید موجب گسست پاراگراف یا ایجاد سطر بیوه گردد.قرارگیری آن

بیشتر  cm 12تک ستونی نباید از  اتیو در نشر cm 15دوستونی نباید از  اتیعرض جدول، شکل و جزآن در نشرـ 

 باشد. 

 شود.ها درج میدر پایین آن نمودارشرح جدول در باالی جدول و شرح شکل و ـ 

 .شوندتنظیم میمنسجم و مطابق با متن  یارچوبچدر  هاشکلو  هاجدول تمامـ 

 یجدول ،مثال یشود. برا یخوددار یاضاف موارد ۀاز ارائ و جا و مناسب استفاده شودبه هاجدولنمودارها و  ،هاشکلاز  ـ

 یمواردچنین  .دشویمحسوب م یاضاف ،است ینسبت آمار دو ۀدهندکه نشان ینمودار ایاست و  فیرد کی یکه صرفاا دارا

 نمود.  هدو سطر ارائ تا کی یدر متن ط توانیرا م

جدول  کی یاستنباط معنو  باشند و واضحداشته باشند  عنوان کامل و شمارهو نمودارها  هاولجد ،هاشکلالزم است  -

متن  ایشده در عنوان اشاره یهاافتهیکه واضح باشند  یبه حد ها بایدشکل. باشد ریپذشکل بدون رجوع به متن امکان ای

 د. نباش یرنگ الزم د و در مواردباش همشاهدقابل هادر آن مقاله

 د.نکن انیرا به اختصار ب هاافتهی هاشکلو  هاجدول -

 د.نشو یگذاردر طول مقاله شماره بیبه ترت هاجدول -

 داده شود. یکاف حیآن توض بارۀبودن درینباشد و در صورت خال یجدول خال یهاخانه االمکانیحت -

 شوند. یگذاردر طول مقاله شماره بیبه ترت هاشکل -

 عنوان داشته باشد. کیهر شکل  -

 .ارجاع مشخص باشد بیکه ترت یبه شرط کرد تنظیمدر صفحات جداگانه  توانرا می هاشکلو  هاجدول -

  گیرد.جدول در کادر قرار ن -

 باشد.  dpi 600و تصاویر رنگی dpi  300رزولوشن شکل و تصاویر سیاه و سفید دست کم -

 د.شونو در صورت نیاز پیرایش شود در صورت استفاده از تصاویر اسکن شده، کیفیت تصاویر حفظ  -

 یسینو. فرمول4-2

 ها از چپ به راست است.ها و مجموعهترتیب حروف و اعداد در فرمول •

هم در شرایطی که کل سازد، آنتر فرمول را میسر میها اهمیت خاصی دارد و خوانش سادهدر فرمولدرج فاصله  •

 فرمول در یک سطر جای نگیرد و در دو یا چند سطر شکسته شود.
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شود. همچنین اگر اندیس عبارت ریاضی و دارای منظور نمی یااندیس هیچ فاصله یۀ( و پانییبین اندیس )باال و پا •

 شود.  میان اجزای اندیس منظور نمی یاباشد، هیچ فاصلهعملگر 

  3X، a+bX مثال:

نماد متغیر باشند، بدون فاصله درج  ترتر، کوچکهای رابط، مثل تساوی، بزرگچنانچه عملگر ریاضی یا نشانگر •

 شوند.می

ندارد. برای مثال عبارت ای کامل است و برای خواندن به فعل نیاز لحاظ دستوری جملههر عبارت ریاضی به •

 «.cبرابر است با  b ۀعلوبه a» شودیخوانده م a+b=cریاضی 

 گیرد.جمله باشد، بعد از آن نقطه قرار می انیدر پا ت ریاضی و فرمولچنانچه عبار •

های رابط مثل چنانچه کل فرمول در یک سطر جای نگیرد، شکستگی قبل از عملگرهای ریاضی یا نشانگر •

 شود.تر اعمال میتر، کوچکبزرگ تساوی،

 بندی عبارات ریاضی به ترتیب زیر است:های گروهتقدم نشانه •

• }])}]) ([{([{ 

 شود. جای نماد از عبارت استفاده میدر متن به •

 صفر است. ریغ q2, …. ,q1بردار  مثال:

تورفتگی  متریسانت 5/0چین با چپچین، و چند فرمول در سطر مستقل و های تَک در سطر مستقل و وسطفرمول •

 شود.تراز با نشانگر رابط سطر اول تنظیم میگیرند. سطر دوم فرمول، هماز چپ قرار می

گیرد که اتصال چنانچه کل یک فرمول در یک سطر جای نگیرد، شکستگی از محل مساوی یا مقاطعی صورت می •

 هم نخورد.عبارات به

متر سانتی 5/0شود، شمارنده درون کمان و با تورفتگی ها در متن ارجاع داده میفرمولچنانچه به عبارات ریاضی و  •

  .، نیازی به شمارنده ندارندشودداده نمیها ارجاع هایی که بدانشود. عبارات ریاضی و فرمولدرج می

 ست.ا یافق ی( و در سطر مستقل به صورت خط کسر3/2صورت خط مایل )خط کسری در داخل متن به •

 نقطه است. یسی( و در انگل3/2علمت اعشار در فارسی خط مایل با اندیس پایین ) •

شوند، چه در متن و چه در اندیس و چه در جدول، نمودار و در مقاالت فارسی، اعداد همواره به فارسی درج می •

 ها.مانند آن

 .روندیکار معداد ترتیبی بهبدون فاصله در کنار اعداد و حروف التین برای بیان ا« م»و « مین» •

 نیاُم25اُم، n ن،یاُمn مثال:

 شود.نکره بدون فاصله در کنار اعداد و حروف التین درج می «یی» ای «ی» •

 که در عبارت ... یZ مثال:
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فارسی باشد، از علئم سجاوندی  واژۀها که میان آنبرای جداکردن چند عبارت فرمولی در یک سطر، درصورتی •

ها، علئم سجاوندی گردد. در صورت نبود عبارت فارسی در میان آنشود و از راست به چپ تنظیم میفارسی استفاده می

 شود.التین ارجحیت دارد و از چپ به راست تنظیم می

 مثال: 

 x=1, y=x+2 (ی)بدون عبارت فارس

 x=1 ایو  y=x+2   (ی)با عبارت فارس

و مانند آن وجود داشته « داریم»، «چنانچه»، «درنتیجه»چنانچه در سطر قبل از فرمولی مستقل عباراتی مثل  •

کنیم که عبارتی استفاده می یدر صورت»:« وجود ندارد. از علمت »:«  ژهیوباشد، نیازی به استفاده از علئم سجاوندی به

 حذف شده باشد.

 .3و  a: 1 ،2  ری.       مقاد3و  2، 1برابر است با  a ریمقاد مثال:

 گیرد.می بیشتر در سمت راست عبارت قرار ۀ( با فاصلifشرط ) ۀدر عبارات ریاضی شرطی، عبارت شرط بدون کلم •

صورت علئم اختصاری التین و نیز نام کامل فارسی مجاز است. چنانچه از حروف استفاده از واحدهای فیزیکی به •

 شود، مقتضی است در سمت راست عدد یا فرمول و بدون فاصله درج شود. اختصاری التین استفاده

  40km/sمثال:   

 در استفاده از حروف یونانی دقت الزم مبذول شود تا با حروف و علئم مشابه اشتباه گرفته نشوند.  •

 مه یافته باشد.قبلی نیز با نماد ریاضی خات ۀخصوص اگر جملشروع جمله نباید با نمادهای ریاضی باشد، به •

 )غلط(  است. یقیحق یعدد S .x≤S دیمثال: فرض کن

شود. در فارسی نیازی به ها و معادالت و در متن ایتالیک درج میحروف و نمادها در فرمول ،در مقاالت انگلیسی •

 ها نیست.کردن آنایتالیک

  هایگذار. شماره4-3

 مقاله نیرعناویو ز نیعناو یگذارشماره .4-3-1

 .شوندیم یگذارشماره کیمقاله از  یاصل نیعناو ـ

 ۀو عدد دوم معرف شمارند یعدد اول از سمت راست معرف عنوان اصل ،یهر عنوان اصل نیرعناویز یگذاردر شماره ـ

 است. رعنوانیز ۀشمارند 1و  «یشناس. روش2» یبرگرفته از عنوان اصل 2 ریاست. در مثال ز رعنوانیز

 شناسیـ روش2 :مثال

 یآمار ۀ. جامع1ـ2

 اطلعات یآور. گرد2ـ2

 حروف کمان است. ۀاعداد نقطه و جداکنند ۀجداکنند ـ
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 الف(   .1 :مثال

از حروف ابجد/  شتریب نیعناوریبه استفاده از ز ازی. در صورت نرودیم شیتا سه رقم پ نیعناوریز یگذارغالباا شماره ـ

 شیب دی. توجه داشته باششودیدرج م کیتالیا /کیرانیدر سطر جدا و به صورت ا زیآن ن عنوانریز ری. زشودیاستفاده م نیالت

 استثنا. اریمگر در موارد بس ست،یمتداول ن نداندر مقاله چ عنوانریاز سه رقم ز

 یاجبار رد،یصورت نگ یدر متن مقاله ارجاع نیبه عناو اینداشته باشد،  یهر عنوان اصل لیذ یعنوانریچنانچه مقاله ز ـ

 .ستین نیعناو یگذاربه شماره

 .ردیگیو منابع شماره تعلق نم یتشکر و قدردان ،یدیواژگان کل ده،یبه چک ،نیعناو یگذاردر صورت شماره ـ

 آن جدول، شکل، نمودار، عکس و مانند  یگذار. شماره4-3-2

 مگر در موارد استثنا. شوند،یم یبند( دستهFigureشکل ) لینمودار و عکس و مانند آن غالباا ذ ـ

با عبارت مجزا درج شوند،  زیعکس ن ای. چنانچه نمودار ردیگیصورت م 1شکل مستقل از جدول و از  یگذارشماره ـ

 مستقل خواهد بود. کیهر یگذارشماره

 . 1عکس   .1جدول  .1: شکل مثال

 شمارنده از شرح آن نقطه است. ۀجداکنند ـ

 .ردیگیه در متن ارجاع داده شود و چه ارجاع داده نشود، شمارنده تعلق مبه جدول و شکل و مانند آن، چ ـ

 ها و معادالت فرمول یگذار. شماره4-3-3

 ها ارجاع داده شود.که در متن بدان ردیگیشماره تعلق م یها و معادالتبه فرمول ـ

در سمت راست فرمول و  یرفتگتو متریسانت 5/0و درون کمان با  شودیآغاز م 1ها و معادالت از فرمول ۀشمارند ـ

 .ردیگیمعادالت قرار م

 نوشتیپ ایپانوشت  یگذار. شماره4-4-4

 .ابدییوار ادامه مو در آن مقاله سلسله شودیآغاز م 1در هر مقاله از  نوشتیپ ۀشمارند ـ

 .گرددیو در هر صفحه جداگانه درج م شودیآغاز م 1پانوشت از  ۀشمارند ـ
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 در هر شماره و دوره هامقالهتنظیم  ۀنحو. 5

 هینشر یگذارشماره ۀنحو .5-1

روش  اینبا  ،کنند، اعم از ماهنامه، فصلنامه، دوفصلنامه و جزآنی که چند شماره در یک سال منتشر مینشریات

 :شوندگذاری مشخص میشماره

 از دورۀ تأسیس. دوره، شمارۀ نشریه در سال جاری، شمارۀ پیاپی نشریه نشریات فارسی: سال،

    Volume, Nomber, Issueنشریات انگلیسی: 

 صفحه در هر شماره ۀدرج شمار ۀنحو. 2-1

است سال  سال جدید ممکن ( یا سال جدید )ملکVolumeدر هر دوره ) نشریههر  (Issue) ۀشمار ۀاولین مقال

 ،بعدی همان دوره ۀشمار اولین مقاله در ۀصفح ۀشود. شمارآغاز می 1سال تحصیلی باشد( از شمسی، میلدی، قمری، یا 

 125ای نشریه 43 ۀدور 1ۀ اگر شمار ،برای مثال .قبلی خواهد بود ۀشمار ۀصفح هشمار ترین عدد فرد بسته به آخریننزدیک

و به همین ترتیب در آن دوره شماره خواهد بود  127عدد  43 ۀاز دور 2 ۀشمار ۀاولین مقال ۀصفحه بوده، شماره صفح

 شود.آغاز می 1اولین شماره از  ۀصفح ۀکه دوباره شمار دبرس 44 ۀابد تا به دوریادامه می وارسلسلهبعدی های هصفح

ها، فهرست، حقوقی، آگهی ۀ، صفحنشریهعنوان  حۀنخستین مقاله ازجمله صف ۀهای قبل از اولین صفحصفحه: 1 توجه

 ۀاولین صفح صورت،در هر شوند. می گذارییا رومی شمارهزآن با حروف ابجد سخن سردبیر و ج ،نویسندگانراهنمای 

های بعدی همان دوره به صورت مسلسل شماره طور که ذکر شد، درآغاز شود و همان 1جدید باید از  ۀدور ۀمقال نخستین

 ادامه یابد.

 .شوندفرد و مستقل آغاز می ۀاره از صفحهمو هامقاله :2توجه 


