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راهنماي نگارش مقاالت
در تنظيم فونت ها در مقاله رعايت موارد خواسته شده در جدول زير ضروري است.
وضوع

نوع قلم

فونت

سبك قلم

عنوان مقاله

BNazanin

18

Bold

اسامي نويسنده(گان)

BNazanin

1۲

Bold

سمت نويسنده (گان)

Times New Roman

11

Italic

آدرس الكترونيكي نويسنده مسئول

Times New Roman

11

Italic

چكيده فارسي

BNazanin

1۲

عادي

تيتر ها

BNazanin

1۴

Bold

متن اصلي مقاله

BNazanin

1۲

عادي

كلمات كليدي

BNazanin

11

عادي

1۲

عادي
Bold
Bold

BNazanin

فهرست منابع

Times New Roman

زيرنويس تصاوير

BNazanin

1۰

عناوين جدول

BNazanin

1۰

عنوان چكيده انگليسي

Times New Roman

18

Bold

متن چكيده انگليسي

Times New Roman

12

عادي

كلمات كليدي

Times New Roman

11

عادي

عنوان (18؛  ،B Nazaninبولد)
1نام و نامخانوادگي نويسنده اول 2 ،نام و نامخانوادگي نويسنده دوم12( ،؛  ،B Nazaninبولد)

 1وابستگی سازمانی نويسنده اول ،آدرس پست الکترونيک نويسنده اول
 ۲وابستگی سازمانی نويسنده دوم ،آدرس پست الکترونيک نويسنده دوم (11؛  ،Times new romanايتاليک)

چكيده فارسي( عادي)12 ،B Nazanin ،
 .1اين بخش بايد شامل مقدمه و هدف ،روش شناسي ،يافته ها ،بحث و پيام مقاله براي ورزش در كودكي باشد.
 .2حداكثر شامل  225كلمه (بدون احتساب جدول و شكل و منابع) باشد.
 .3مقاله با حاشيه ي  2سانتي متر از باال ،چپ ،راست و پايين و فاصله بين سطر  1سانتي متر باشد.
 .4مقاله بايد با استفاده از نرم افزار

 2007يا

 2010و بر اساس اطالعات ذكر شده در جددول بداال

تايپ گردد.
 .5مقاالت بايد در اندازه صفحه

تنظيم شده باشند

 .6هر جدول يا شكل بايد داراي شماره و عنوان و توضيح باشدكه با قلم نازنين پررنگ و اندازة  10نوشته شود.
 .6.1ذكر واحد كميتها در جدول و شكل الزامي است .در متن مقاله بايد به همه جداول يا شدكلها ارجدا داده
شود
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استفاده شود

 .6.2براي نوشتن فرمولها و عبارات رياضي بهتر است از ابزار

مقدمه و هدف(14؛  ،B Nazaninبولد)
بايد ضمن بيان مساله مورد تحقيق ،حاوي خالصه اي ازمطالعات و مشاهدات مرتبط باا تحقياق ماوردندر در ناد ساال اخيار
همراه با ذکر منابع و مآخذ آنها باشد ،و در انتها به هدف اجراي طرح اشاره شود.

روش شناسي (14؛  ،B Nazaninبولد)
شامل روش تحقيق ،جامعه و نمونه آماري ،ابزار ،روش گردآوري ،روش آماري و  ...باشد .

يافته ها(14؛  ،B Nazaninبولد)
شامل يافته هاي توصيفی و استنباطی به صورت حداکثر يک جدول يا يک شکل می باشد.

بحث(14؛  ،B Nazaninبولد)
شامل تحليل و تفسير داده ها می باشد.

پيام مقاله براي ورزش در كودكي (14؛ Nazanin

 ،Bبولد) ( شامل نتيجه گيري کاربردي با محوريت

ورزش در کودکی) می باشد.

كلمات كليدي (11؛  ،B Nazaninعادي)
حداکثر  5کلمه مجزا شده با ويرگول آورده شود.

منابع(12؛  ،B Nazaninعادي)
بخش مراجع در انتهاي مقاله قرار میگيرد .
 .1در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگليسی را ذکر کنيد و آنها را به ترتيا حاروف الفبااء ناام خاانوادگی
نويسندۀ اول ذکر نماييد .
 .۲در مقاله بايد به همة مراجع اشاره شود.
 .3مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قال استاندارد زير ذکر شوند .
 .۴مراجع فارسی با قلم نازنين نازك اندازه  1۲و مراجع انگليسی با قلم  Times New Romanاندازه  1۰ذکر شوند .
 .5حداکثر داراي 7منبع باشد.

] [1نام خانوادگی ،نام نويسندگان يا نام موسسه اي که نقش نويسنده را دارد ،عنوان کامل کتاب ،نام خانوادگی ،نام مترجمان باا
قيد کلمه ترجمة ،نام خانوادگی ،نام ويراستار با قيد کلمه ويراستة ،شماره جلد ،شماره ويارايش ،محال نشار ،ناام ناشار ،تااريخ
انتشار.

] [2نام خانوادگی ،نام نويسندگان ،عنوان پاياننامه ،درجهاي که پاياننامه براي دريافت آن نوشته شده است ،نام دانشگاه ،محال
دانشگاه ،شماره صفحهها ،تاريخ انتشار.
] [3نام خانوادگی ،نام مجري ،عنوان طرح پژوهشی ،شماره ثبت ،نام کامل سفارش دهنده ،محل انجام طرح ،تاريخ انجام طرح.
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