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واژههای كلیدی :حداکثر  12کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند ( .فونت ،B Nazaini :اندازه فونت ) 12
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 .9مقدمه
اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد اين مجله تهيه
شده است .رعايت اين ضوابط براي همه مولفين محترم اجباري است .توجه نماييد که متن حاض ر نيز با رعايت همين ضوابط
تهيه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد (البته پس از حذف عالئم و توضيحات راهنماي اضافي ).
)( (B Nazanin 12 ptفونت ،B Nazanin :اندازه فونت ) 12
براي نگارش مقاالت فارسي ضروري است از نرمافزار Word
(  12معمولي ) و کليه حروف انگليسي متن نيز روابط رياضي با  11 ( Times New Romanمعمولي ) باشند از فونت (B
استفاده شود .کليه حروف فارسي متن با فونت B Nazanin

)Nazanin 12ptو فاصله خطوط  singleدر تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد .متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه
 31مي ليمتر از راست و  22ميليمتر از چپ و  31ميليمتر از باال و پايين تهيه گردد .عنوان هر بخش با فونت ( ،B Nazanin
اندازه فونت 12و ضخيم ) ،با شماره بخش و با فاصله دو خط خالي از بخش قبلي و يک خط خالي از متن نوشته شود .اولين
خط همه پاراگرافها ،بجز اولين پاراگراف بعد از متن ،بصورت هماهنگ  12ميليمتر فرورفتگي داشته باشد.

 .2ارسال مقاالت كامل)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
کليه مقاالت کامل توسط داوران مجله مورد ارزيابي قرار مي گيرند .به اين منظور الزم است فايلهاي مقاله ،که مطابق با ضوابط
اين راهنما تهيه شده است ،با فرمت  docxاز طريق سايت مجله ارسال گردد .همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله
و کليه اجزاء آن شامل شکلها و جداول باشد.
چگونگي پذيرش مقاله به اطالع مولف رابط خواهد رسيد .با اين حال آخرين وضعيت مقاالت در هر لحظه از طريق تارنماي
مجله قابل پيگيري مي باشد .در صورت پذيرش ،الزم است مولفين مقاله ،اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهايي و در
مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهايي را از طريق تارنماي مجله ارسال نمايند.

 .3حداكثر صفحات )( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکلها و جداول ميباشد 21 ،صفحه است.

 .4زیرنویس)( (B Nazanin 1 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت  1ضخیم)
در صورت نياز به استفاده از زيرنويس ،از فونت )(B Nazanin 9ptاستفاده شود.

 .5روابط
همه روابط به صورت چپ چين و با فونت  Times New Romanو اندازه مناسب (حتيالمقدور  ) pt11نوشته شوند .شماره
هر رابطه بصورت ترتييي و در داخل پرانتز و در انتهاي سمت راست ذکر گردد .به عنوان نمونه به رابطه زير توجه شود.
)(1



که در آن   wو  bمتغيرهاي  ...براي ذرهاي با سرعت  Vدر موقعيت  rو زمان  tهستند.
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 .1تعریف متغیّرها)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
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از آنجا که در فرمت موجود محل مستقلي براي فهرست و تعريف همه متغيّرها پيش بيني نشده است ،الزم است که کليه
متغيّرها بالفاصله پس از طرح در مقاله به شکل کامل تعريف گردند ،به تعريف متغيّرها بعد از رابطه) (1رجوع شود.

 .7واحدها)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
سيستم واحدهاي استاندارد  SIتنها سيستم قابل قبول طرح مسائل مي باشد .در شرايط ويژه که بيان مسئله در ساير سيستم
ها ضروري است ،الزم است معادل هاي استاندارد  SIآنها نيز ذکر گردند .توجه گردد که واحدها براي مقادير ذکر ش ده در
جداول و يا عناوين محورها در اشکال فراموش نشوند.

 .8شکلها)( (B Nazanin 90 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 90و ضخیم)
کليه شکل ها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند .شکلها بايد از کيفيت کافي
برخوردار ب وده و واضح و شفاف ترسيم گردند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک
باشند .هر شکل داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد ،شکل  . 1همچنين
هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت ) (B Nazanin 11pt Boldدر زير شکل نوشته ميشود.

 .1جداول)( (B Nazanin 90 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 90و ضخیم)
کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازهاي
انتخاب گردند که خ وانا و قابل تفکيک باشند .هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به
آن ارجاع شده باشد .همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت ) (B Nazanin 12pt Boldدر باالي جدول
نوشته ميشود  .يک خط خالي در باال و پايين جدول آنرا از بقيه متن جدا مي کند .بعنوان نمونه به جدول  1رجوع فرمائيد.
جدول  - 9پارامترهای محاسبه شده در دو مقطع
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 .92نتیجهگیری)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمع بندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجهگيري بپردازد.

 .99قدردانی)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدير وتشک ر مي تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

 .92منابع و مراجع)( (B Nazanin 92 pt, Boldفونت ،B Nazanin :اندازه فونت 92و ضخیم)
فهرست مراجع بعنوان آخرين بخش مقاله با فونت ) (Times New Roman 11ptنوشته ميشوند .ترتيب آنها مطابق با
ترتيب طرح آنها در داخل متن مي باشد و فقط شامل مواردي است که مستقيما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است.
همچنين بايستي از عالمت ] [ دقيقا در همان محل استفاده از مرجع براي شماره گذاري استفاده نمود .در تعريف هر مرجع
اطالعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر گردد .براي مراجع فارسي ،از فونت ) (B Nazanin 12ptاستفاده گردد.
موارد زير نحوه ارائه اين اطالعات را نشان ميدهند:
 .1فارسيجاني ،حسن؛ فيضي ،کامران؛ شفيعي نيک آبادي محسن .) 1391 ( .تأثير نيروهاي رقابتي سازمان بر کاربرد دانش جهت
بهبود عملکرد زنجيره تأمين در صنعت خودرو .چشم انداز م ديريت بازرگاني ،شماره  ،6پياپي  ،39ص .92- 11
 .2شفيعينيک آبادي ،محسن؛ فيضي ،کامران؛ الفت ،لعيا؛ تقويفرد ،محمدتقي .) 1391 ( .ساختاري چند بعدي جهت تبيين اثر
فرهنگ سازماني و فرهنگ زنجيره تأمين بر انتقال ،اشتراک و توزيع دانش در زنجيره تأمين صنعت خودروسازي ايران  :با تأکيد
بر بهبود عملکرد زنجيره تأمين .فصلناه علمي پژوهشي پژوهشگاه علوم و فناوري اطالعات ايران ،زودآيند.
 . 3رابينز ،استيفن .مباني رفتار سازماني .) 1311 ( .ترجمه اميدواران ،کاميار و همکاران ،چاا ساوم ،انتشاارات مهرباان نشار،
صفحهي .212
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