بخش اول  :شیوه نگارش مقاالت سرویاسین
عنوان مقاله (به صورت وسط چین با قلم 61بینازنین پررنگ)
نام نویسنده 41( 6بی نازنین پررنگ)
سه سطر فاصله
چكیده (  61بینازنین پررنگ)
در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسالهي مورد مطالعه ،اهداف
آن ،اساس كار و ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .اندازه
كاغذ آ چهار 242×292( 2ميلي متر) انتخاب شود .حاشيه هر صفحه  2/51سانتيمتر از سمت راست
و چپ كاغذ و همچنين از سمتهاي باال و پايين  2/51سانتيمتر انتخاب شود .طول چكيده ،كمتر از
 452كلمه و بيشتر از  252كلمه نباشد .چكيده بايد به تنهايي كامل و فقط داراي يك پاراگراف باشد.
( اندازه فونت  42بينازنين)
واژههاي كلیدي :حداقل  1و حداكثر  7واژه كه با ویرگول ( )،از هم جدا شده و در یك خط
باشند 62( .بینازنین پررنگ)

 4سطر فاصله  41بينازنين معمولي
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مقدمه ( 61بی نازنین پررنگ)

 61( 6-6بینازنین) پیشینه و هدف
در اين بخش بايد به سه نكته توجه كرد :الف) پرهيز از كلي گويي ،ب) پرهيز از شعارزدگي
و ج) استفاده از منابع جديد .در نوشتن پيشينه تحقيق براي سخنان خود منبع ميآوريم.

 -4آدرس پست الكترونيك نويسندهEmail:……….. :
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 2-6سواالت تحقیق
مشمول است بر سه نوع سوال ارتباطي ،سواالت تاثيري و سواالت بنيادين

 1-6فرضیه تحقیق (براي مقاالت كاربردي)
در اين بخش فرضيههايي كه در پژوهش به آن پرداخته شده است بيان مي شود .

 4-6نوآوري تحقیق
هدف كاربردي (غايي) و اهميت تحقيق بيان ميگردد.

 -2ادبیات تحقیق
در اين بخش تمام اطالعات گزينش شده و كتابخانهاي تحقيق ارائه ميگردد .كه شامل بيان
توضيحات و نظريات و فيش برداري هاي انجام شده است كه به عنوان بدنه مقاله است .

 -1روش تحقیق ( ويژه طرح هاي آماري )

 6-1جامعه ي آماري
تمام ويژگيهاي جامعه آماري ارائه ميشود .به طور مثال براي جامعه آماري ويژگيهايي
مانند سن ،جنس ،تحصيالت و ...بيان ميشود.

 2-1ابزار و تجهیزات
هرآنچه در پژوهش استفاده شده است گفته ميشود .عواملي مانند پرسشنامه ،پيمايش و...
در اين بخش مورد بيان قرار ميگيرد.

 1-1شیوه انجام تحقیق
در اين بخش كاربرد ،روش انجام تحقيق ،متغيرها و روش انجام آزمايش گفته ميشود.
عناوین ( 41بينازنين)
به منظور يكسانسازي مقاالت اين همايش و نيز براي آن كه امكان چاپ سريع آنها فراهم
شود ،الزم است كه همة مقاالت با طرحي يكسان و كامالً هماهنگ تهيه و تايپ شوند .اين
راهنما به نويسندگان مقاالت كمك ميكند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول براي ويرايش
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نهايي تهيه نمايند .صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل تهية مقاالت
است و نويسندگان محترم ميتوانند متن مقاالت خود را در اين قالب قرار دهند .الزم به تذكر
است كه مقاالت در قطع وزيري چاپ خواهند شد.
براي تايپ مقاله به زبان فارسي ،فقط از نرم افزار مايكروسافت ورد 1نسخه  2221يا  2222با
امكانات فارسي استفاده كنيد.
متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت)  41بينازنين تك فاصله 1تهيه شود.
عنوان همة بخشها با قلم  61بینازنین پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم  41بينازنين تايپ
شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و
شمارهگذاري شود .عناوين بخشها و زيربخشها شمارهگذاري شوند و شماره  4مربوط به
مقدمه است.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
 .2حداكثر صفحات مقاله
حداكثر تعداد صفحات هر مقاله  2صفحه است.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
 .1واژههاي خارجی در متن فارسی
اصطالحات و نامهاي خارجي در متن به فارسي نوشته شود و معادلهاي انگليسي آنها با قلم
تايمز نيو رومن 5به صورت زيرنويس تايپ گردد.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
 .4پاورقیها

همهي موارد فارسي پاورقي به صورت راستچين با قلم بي نازنين و اندازة  42و پاورقيهاي
التين به صورت چپچين با قلم تايمز نيو رومن اندازة  42نوشته شوند.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
 .5جدولها و نمودارها
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هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه به صورت وسطچين در باالي جدول،
شماره با قلم بي نازنين پررنگ و عنوان كم رنگ با اندازة  44تايپ باشد و به ترتيب از 4
شمارهگذاري شود .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع ميشود،
درج گردند .كليه متون در داخل جدول اگر فارسي باشند به صورت وسط چين (بي نازنين و
اندازه  )8و اگر التين باشند به صورت وسط چين تايمز نيو رومن با اندازه  8بايد تايپ شوند.
همة اعداد در جدولها بايد به صورت فارسي و وسط چين تايپ شوند .ذكر واحد كميتها در
جدول الزامي است .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گيرد و
نيز اگر جدولها داراي مرجع باشند بايستي شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان
جدول ذكر شود .توجه شود كه خود جدول نيز بايد در موقعيت وسطچين نسبت به طرفين
كاغذ قرار گيرد .جدولهاي موجود در مقاالت به صورت كامل در يك صفحه قرار بگيرد و
جدولها جزو حداكثر صفحات مقاله شمرده مي شود.
درباره نمودار نيز شماره و توضيح هر نمودار با قالب فوقالذكر در زير آن قرار ميگيرد و
شمارهگذاري آنها به صورت مستقل از  4شروع ميشود.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
 .1نتیجهگیري
وجود بخش جمعبندي و نتيجهگيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.
 4سطر فاصله 41بينازنين معمولي
ارجاعات
ارجاعات در انتهاي مقاله ميآيند .بهتر است ترتيب طبق اولين حرف الفباي نام خانوادگي نويسنده
اول باشد .هر مرجع بايستي حداقل يك بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره
گردد .به عنوان اين بخش نيز شمارهاي تعلق نميگيرد .مشخصات هر مرجع به صورت كامل و
استاندارد (نمونههاي زير) ذكر شود .مراجع فارسي را با قلم بي نازنين و اندازة  42تايپ و منابع
انگليسي را با قلم تايمز نيو رومن اندازة  44نازك تايپ نماييد.
الف -ارجاع درون متني:
در داخل متن مقاله لطفاً براي بيان ارجاعات به صورت زير عمل كنيد.
الف -4-نقل قول مستقيم:
(نام خانوادگي نويسنده،نام ،سال ،شماره صفحه).
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الف -2-نقل قول غيرمستقيم:
(نام خانوادگي نويسنده ،سال).
ب -منابع و مآخذ:
در انتهاي مقاله نيز براي بيان فهرست منابع به اين شيوه عمل نماييد.
ب -4-كتاب فارسي
تأليف ،تصنيف ،شرح و  :...نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتاب .نوبت چاپ .محل چاپ:
ناشر.
ترجمه :نام خانوادگي نويسنده ،نام( .سال انتشار) .عنوان كتاب .نوبت چاپ .نام مترجم .محل چاپ :ناشر.

مثال:
مطهري ،مرتضي .)4139( .مجموعه آثار .نوبت چاپ ؟ .تهران :انتشارات صدرا.
جرداق ،جرج .)4125( .امام علي صداي عدالت انساني .ترجمه سيّدهادي خسروشاهي .قم :نشر خرّم.
ب -2-كتاب انگليسي
Author, A. A. (Year). Title of book. Location: Publisher.
ب -1-مقاله در مجالت
 -4فارسي
نام خانوادگي ،نام( .سال انتشار)" .عنوان مقاله" .نام مجله ،شمارهي مجله :شماره صفحات مقاله.
 -2انگليسي
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article.
Title of Journal, Volume(Number): pages.
ب -1-مقاله در جرايد
نام خانوادگي ،نام( .روز ،ماه و سال انتشار) .عنوان مقاله .عنوان روزنامه يا هفته نامه ،شماره جريده:
شماره صفحات مقاله.
ب -5-مقاله از كتب مجموعه مقاالت همايشها
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نام خانوادگي ،نام( .سال) .عنوان مقاله .در نام و نام خانوادگي (گردآورنده يا ويرايشگر) .عنوان همايش.
عنوان كتاب (شماره صفحه) .شهر :ناشر.
یا:
نام خانوادگي ،نام( .سال) .عنوان مقاله .مجموعه مقاالت ،عنوان همايش ،شهر :ناشر ،شماره صفحه.
ب -3-پايان نامه
نام خانوادگي ،نام( .سال دفاعيه) .عنوان پاياننامه .پايان نامه در مقطع تحصيلي كارشناسي
ارشد/دكتري .نام دانشگاه ،شهر.
ب -2-در مواردي كه مطلبي از سامانه هاي اينترنتي استخراج گردد نام نويسنده ،آدرس سايت ،تاريخ
انتشار مطلب (در صورت موجود بودن) و تاريخ مراجعه به سايت جداگانه ذكر شود:
نام خانوادگي ،نام( .سال انتشار در صورت موجود بودن) .عنوان مقاله يا مطلب .بازيابي شده (در تاريخ
استخراج) از :نام و آدرس سايت.
ب -8-در صورت استناد به آيات قرآن كريم ،در ابتداي بخش منابع و مآخذ درج شود.
يادآوري -هرگونه توضيح در پانوشت ذكر شود.

بخش دوم  :شیوه نگارش داستان ها در راستاي موضوع همایش باشد

عنوان داستان (به صورت وسط چین با قلم 61بینازنین پررنگ)
نام نویسندگان ( حداقل دو نفر ) 41( 1بی نازنین پررنگ)
( 41بينازنين) حاشيه هر صفحه  2/51سانتيمتر از سمت راست و چپ كاغذ و همچنين از
سمتهاي باال و پايين  2/51سانتيمتر انتخاب شود .طول داستان حداكثر  2222كلمه و در
راستاي موضوع همايش باشد.

 -3آدرس پست الكترونيك نويسندهEmail:……….. :
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بخش سوم  :شیوه نگارش ایده ها در راستاي موضوع همایش باشد

عنوان ایده (به صورت وسط چین با قلم 61بینازنین پررنگ)
نام ایده دهندگان ( حداقل دو نفر ) 41( 7بی نازنین پررنگ)
سه سطر فاصله
عنوان ایده  61 ( :بینازنین پررنگ)
توضیح و معرفی ایده  61( :بی نازنین)

ضرورت پرداختن به ایده  61( : :بی نازنین)
نتایج اجتماعی ایده  61( :بی نازنین)
مخاطبان ایده  61( :بی نازنین)

 -2آدرس پست الكترونيك نويسندهEmail:……….. :
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بخش چهارم  :ویژگی آثار تجسمی و تصویري ( در راستاي موضوع
پژوهش )
كليه تكنيك ها آزاد است .
هر فرد يا گروه مجاز به ارئه  1اثر مي باشد
آثار بايد به صورت  jpagيا رزولوشن  222 dpiبه ايميل همايش ارسال گردد
.
آثار مشترك ( حداقل دو نفر ) در اولويت داوري قرار مي گيرند .
ابعاد آثار در ابعاد زير مورد پذيرش مي باشد .
A1 : 15*52
B1 : 12*15

A4 : 422*22 A2 : 52*22
B4 : 32*92 B2 : 15*32

تاریخ ارسال آثار :
الف ) تاريخ ثبت نام 95/5/45
ب ) زمان ارسال چكيده و طرحنامه 95/5/12 :
ج ) زمان ارسال اصل مقاله و آثار 95/3/12 :

الزم به ذكر است كه آثاري كه پس از تاریخ مذكور ذكر شوند
داوري نمی شوند

8

نحوه ارسال آثار :
مقاالت،داستان و ایده ها به صورت فایل  wordو  pdfدر قالب ها و فرمت
هاي بیان شده و آثار تجسمی در قالب تصویر با كیفیت جهت داوري به
آدرس ایمیل زیر ارسال شوند :

hamayesh.sarveyasin.com
در قسمت عنوان ایمیل " همایش ( جوانه هاي اندیشه و كارگاه اندیشه )
سرویاسین " ذكر شود
همچنین توضیحاتی از قبیل مجري طرح ،عنوان طرح و حوزه ي اجرایی
طرح باید ذكر شود
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