
 فرمت نگارش مقاالت

  

 اسالمی -خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانیشیوه نامه نگارش مقاله جهت ارایه به همایش ملی نقش 

 شده ارسال دیگری برای همزمان یا شده، چاپ دیگری همایش یا و  نشریة در قبالً نباید ارسالی هایمقاله       .1
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 .صول و آیین نگارش این زبان باشندا رعایت با و فارسی زبان به باید هامقاله       .2
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a)        ای موسسه نام و علمی رتبه همراه به نویسندگان یا نویسنده خانوادگی نام و نام ، مقاله کامل عنوان شامل اول صفحه 

 از یرغ که صورتی در مکاتبات، دار عهده نویسندة)  الکترونیکی پست ، دورنگار شماره ، تلفن شماره ، نشانی اشتغال، محل

 به دفتر مجله معرفی شود (ده اول باشد، باید به صورت کتبی توسط نویسندگان نویسن

b)        و اهداف،سوال ، موضوع بیان شامل و مقاله تمام کنندة بیان تنهایی به باید چکیده)  کلمه 252 تا 222 فارسی چکیده 

 ( باشد گیری نتیجه و هایافته ترینمهم تحقیق، روش

c)        ها شامل سه تا پنج کلمهواژه کلید 

d)        آن ضرورت و تحقیق اهداف ، فرضیه یا پرسش موضوع، طرح:  شامل مقدمه. 

e)        تحقیق روش 

f)          تحقیق پیشینة 

g)        گیری نتیجه ها، یافته ها، بررسی و مطالعات نظری، مبانی: شامل مقاله متن 

h)         و راهنمایی کسانی که در تدوین مقاله نقش داشته اند. همکاری از قدردانی و تشکر 

i)         کروشه داخل شماره با که مقاله، مطالب و اصطالحات دربارة ضروری توضیحات و التین هایمعادل شامل هانوشت پی 

 .شودمی مشخص درمتن

j)         خانوادگی نویسندهین به ترتیب حروف الفبا برحسب نام الت و فارسی منابع فهرست 

k)         322 حدود در مقاله چکیدة عالوه به فارسی بخش اول صفحة در نیاز مورد مشخصات کلیة شامل انگلیسی بخش 

 .شود تنظیم مقاله انتهای در صفه دو در کلمه پنج تا سه شامل هاواژه کلید و کلمه
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 چاپ شماره انتشار، محل

 ، مجله شمارة  جلد، مجله، نام مقاله، عنوان ،( انتشار سال)  نویسنده نام نویسنده، خانوادگی نام:  هامقاله       .5
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 سطر، 32 صفحه هر در ،(تصاویر و نقشه متن، عکس،: اطالعات تمام با) رویک صفحه 15 حداکثر :متن مقاله       .8

 .تنظیم گردد 11اندازه  Times New Romanو 12اندازه  B-Nazanin قلم با

 .باشند شده گذاریشماره ترتیببه باید نویسندگان/نویسنده مشخصات صفحه جزبه صفحات کلیه       .9

 اب تصاویر) مناسب کیفیت با باید که است اهمیت حائز مقاله در جدول و نمودار تصویر، ضروری تعداد حداقل     .12

نویسنده، سال انتشار، صفحه ( و تعیین محل ، ذکر منبع شامل )نام خانوادگی (jpgو با فرمت dpi 322 دقت

 .باشدمناسب 

 و راست سمت پایین عنوان تصویر، شود؛ آورده چپ سمت زیر، در آن مأخذ و راست سمت باال عنوان جدول     .11

 .گردد درج عنوان زیر آن، مأخذ
 


