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راهنمايتهية مقاله براي کنفرانس علوم وصنایع غالت ،نان وفرآوردههاي آردي
عنوان مقاله در یك یا دو سطر تك فاصله (قلم  16pt B Nazaninضخيم)
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چكيده
3.5 cm

در متن چكيده از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس كار ،و
ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .چكيده مقاله با قلم  B Nazaninاندازه 11
 ptبا فاصله خطوط  ،1راست چين و به فاصله  3/5سانتيمتر از لبه طرفين كاغذ ،با كنارههاي رديف شده نوشته شود.
طول چكيده در مقاله از  100کلمه کمتر و از  250کلمه بيشتر نباشد .چكيده بايد متني مستقل و فقط داراي يك
پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع در چكيده خودداري كنيد.
واژههاي کليدي :حداکثر  6واژه ،مجزا شده با عالمت ویرگول ( ، )،قلم 11 pt B Nazaninضخيم.
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مقدمه(در ابتداي صفحه سوم)
2.5cm

به منظور يكسان سازي مجموعه مقاالت كنفرانس و نيز به جهت آنكه امكان تركيب و انتقال فايل كامپيوتري آنها فراهم شود
الزم است كه همه مقاالت به طرحي يكسان و كامالً هماهنگ تهيه و تايپ شوند .اين راهنما يه نويسندگان مقاالت فارسي
كمك ميكند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول كنفرانس تهيه نمايند .توجه شود كه صورت ظاهري اين راهنما و نگارش آن
منطبق بر دستورالعمل تهيه مقاالت است.
متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت)  B Nazaninاندازه  12ptتك فاصله( )single spaceتهيه شود.
عنوان همه بخش ها يا زير بخش ها نيز به همين قلم و اندازي ولي به صورت ضخيم( )Boldتايپ شده و با يك خط فاصله از
انتهاي متن بخش قبلي تايپ گردد و از شماره گذاري آنها خودداري شود.
نويسندگان توجه نمايند كه ساختار متن اصلي مقاله حتي المقدور بخش هاي زير را شامل گردد:


مقدمه  :بايد شامل طرح مساله ،سوابق كار و توجيه اهميت تحقيق باشد .اهداف مطالعه و معرفي اجمالي ساختار
مقاله به طور شفاف در انتهاي مقدمه ذكر گردد .بر ت وضيح مبسوط و دقيق مساله تحقيق تاكيد و توجه فراواني
مبذول گردد.



مبانی نظري پژوهش :پس از مقدمه ،بايستي به مباني نظري و ادبيات پژوهش شامل تعاريف ،سير مفهوم سازي،
الگوها ،ابعاد ،مولف ها ،زمينه هاي مطالعه و  .....به تناسب نياز مقاله اشاره گردد.



پيشينه پژوهش :در اين قسمت پيشينه داخلي و خارجي مطالعه جهت توسعه فرضيه ها يا سواالت يا الگوي كلي
مطالعه ايراد گردد .نتايج تحقيقات داخلي و خارجي تبيين شده ،بايستي پشتيباني كننده فرضيهها و مدل مفهومي
تحقيق باشند .ارجاع دهي در مقدمه ،مباني نظري و پيشينه بسيار حائز اهميت است.



روش پژوهش  :روش شناسي شامل معرفي نوع و روش تحقيق ،معرفي قلمرو مطالعه ،تبيين عملياتي متغييرهاي
مورد مطالعه ،جامعه و نمونه آمادري و روش نمونه گيري(درصورت نياز) ،روش و ابزار گردآوري داده ها ،روايي و
پايايي ابزار و روش هاي تحليل يافته ها و شيوه اجراي پژوهش بايد مشخص و روشن بيان شود.



تجزیه و تحليل داده ها :در اين بخش گزارش مشخصات جمعيت شناختي نمونه به صورت توضيحي و مختصر
بيان شود نتايج تحليل هاي آماري به تناسب نياز گزارش شود و به حداقل جداول اكتفا شود .خروجي هاي نرم
افزاري مانند جداول و يا نمودارهاي آماري مانند به صورت خوانا و كم حجم و با رعايت اختصار در متن بيايد.



نتيجه گيري  :نتايج و بحث شامل تفسير و توضيح نتايج كمي و تشريح داللت هاي آن ها ،ارائه يافته هاي اصلي
تحقيق ،مقابله و مقايسه نتايج تحقيق با يافته هاي پژوهش هاي مرتبط ،پيشنهادهاي كاربردي ،پيشنهاد تحقيقات
آ تي ،محدوديت هاي تحقيق ميباشد .كليه موارد بدون تيتر و به ترتيب و در ادامه يكديگر ارائه شوند.
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ارسال مقاله به دبيرخانه
2.5cm

دبيرخانه ،از بررسي مقاالتي كه مطابق اين دستورالعمل تهيه نشده باشند ،معذور است .مقاالت ،جهت داوري بايد با سربرگ
مقاالت كنفرانس غالت ،نان و فرآوردههاي آردي و در فرمت  PDFاز طريق سيستم  Onlineوب سايت كنفرانس
( )www.irancerealtech.comارسال شوند.
نتيجة داوري مقاالت ،از طريق وب سايت كنفرانس و مكاتبه الكترونيكي با فرد مسئول و ارائه دهنده مقاله (ارسال كننده مقاله
به دبيرخانه) اعالم مي شود .مقاله اي كه مورد پذيرش قطعي يا مشروط قرار مي گيرد بايد با توجه به تصحيحات مورد نظر
داوران ،اصالح شده و مجدداً با فرمت ازطريق ،ايميل به دبيرخانه كنفرانس ارسال شود.
حجم و طول مقاله
با توجه به بارگزاري مقاالت در وب سايت كنفرانس ،حجم هر مقالة كامل كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه مي شود ،نبايد
از 2مگابايت بيشتر باشد .رسيدن به اين مهم با كم كردن حجم عكس هاي استفاده شده در مقاله با استفاده از نرم افزار
فتوشاپ مقدور مي شود .طول هر مقالة كامل كه منطبق با اين دستورالعمل تهيه ميشود ،نبايد از  14صفحه بيشتر باشد.
واژه هاي خارجی در متن فارسی
براي واژه ها و نام هاي خارجي ،حتي االمكان از معادل هاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده كنيد .در مورد نام هاي خارجي
پيچيده يا معادل هاي غيرمصطلح فارسي ،فقط در اولين ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژه ها معادل التين آن را با
قلم  Calibriاندازۀ  11ptدر داخل پرانتز بياوريد .به عنوان مثال“ :موريس سيلك) (Maurice Silkاولين بار از روش زمان
پرواز پراش ) (ToFDبه منظور انداز ه گيري عيوب در مخازن تحت فشار جدار ضخيم استفاده نمود . ”...واژه هايي را كه
معادل فارسي مناسب و فراگير ندارند ،در اولين ارجاع ،با تلفظ التين ولي به فارسي بنويسيد و معادل التين آن را با قلم
 Calibriاندازۀ 11 ptدر داخل پرانتز بياوريد .به عنوان مثال “... :قطعات مورد بازرسي با استفاده از يوک  (yoke).آهنربا
شدند و.. ”..
پانویس ها
در صورت نياز به درج پانويس ،همة موارد فارسي به صورت راست چين با قلم B Nazaninو اندازۀ 11 ptو پاورقي هاي التين
به صورت چپ چين با قلم  Calibriاندازۀ  10 ptنوشته شوند.
معرفی عالئم و متغيرها در متن
از آنجا كه نيازي به درج فهرست عالئم و متغيرها در ابتداي مقاله نيست ،بنابراين بايد هر نوع متغير يا عالمت به كار رفته
درمتن مقاله ،در اولين ارجاع به آن معرفي شود.
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فرمول ها و روابط
2.5cm

متن فرمولها به همان صورت متن مقاله در يك يا چند سطر نوشته شود .اندازۀ فرمولها متناسب با متن انتخاب شود و همة
متغيرها و اعداد در آنها با قلم تايمز ) (Times New Romanو به صورت ايتاليك تايپ شوند .همة فرمولها به ترتيب از 1
شماره گذاري شوند شمارۀ هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست ستون قرارگيرد .به عنوان نمونه به فرمول زير توجه
كنيد
1.22

()1

Sin

واحدها
سيستم واحدهاي مورد قبول كنفرانس ،سيستم متريك ) (SIاست و همة متغيرها و اعداد در متن ،جدول ها و شكل ها بايد
در سيستم متريك ارائه شوند .ذكر واحد اعداد يا كميت هايي كه در جدول ها ظاهر مي شوند و يا عنوان محورهاي يك نمودار
را بيان كنند ،الزامي است.
جدولها
هر جدولي بايد داراي شماره و عنوان (توضيح) باشد كه در باالي آن با قلم  Bنازنين پررنگ و اندازۀ 10 ptسياه تايپ مي
شود .بهتر است جدول ها در داخل متن و در جايي كه به آنها ارجاع مي شود ،درج شوند .همة اعداد در جدول بايد به صورت
فارسي و وسط چين تايپ شوند .ذكر واحد كميت ها در جدول الزامي است .هر جدول را با يك سطر فاصله از متن ماقبل و
مابعد آن قراردهيد .نمونه اي از يك جدول منطبق با اين دستورالعمل در زير آمده است:
اندازه  10 ptپررنگ
جدول  -1سرعت صوت در مواد مختلف
ماده

(m/s) cL,

(m/s) cS,

فوالد آلياژي

5720

3210

فوالد کربنی

5910

3250

نتيجه گيري
وجود بخش نتيجه گيري و جمع بندي ،پس از متن اصلي مقاله و قبل از شكل ها الزامي است.
شكلها و نمودارها
شكلها و نمودارها را ميتوانيد در متن مقاله و يا پس از متن اصلي مقاله و قبل از مراجع بياوريد .شكلها و نمودارها بايد به
ترتيب از  1شماره گذاري شوند.
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عنوان شكل ها به صورت وسط چين در زير آنها و با قلم Bنازنين پررنگ و اندازۀ 10 ptنوشته شود .در متن مقاله بايد به همة
شكل ها ارجاع شود .در تهية شكل ها توجه كنيد كه اندازۀ اعداد ،واژه ها ،كميتها و راهنماي منحني ها) (legendبه قدر
كافي بزرگ باشد تا ،كامال واضح و خوانا باشند .به عنوان نمونه ،به شكل زير توجه كنيد.

نحوه ارجاع دهی درون متنی
ارجاعات مقاله در متن ،با ذكر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع بدون نياز به ذكر شماره صفحه پس از سال انتشار
(همگي داخل پرانتز) آمده و در پايان مقاله اطالعات كامل كتابشناسي به روشي كه در ادامه خواهد آمد ،بيايد.
قواعد استناد منبع در متن به روشAPA :
)1وقتي اثر فقط يك پديد آورنده دارد:
(نام خانوادگي ،سال نشر اثر) مثل ( :احمدي)1378،
*نام خانوادگي افراد بدون ذكر عنوان مي آيد مثل دكتر ،پروفسور ،خانم ،آقا و....
 )2وقتي اثر دو پديدآورنده دارد:
نام خانوادگي هردونفر ذكر مي شود .بعد از نام خانوادگي نفر اول هم ميتوان واو عطف گذاشت و هم عالمت ويرگول.
(نام خانوادگي نفر اول و نام خانوادگي نفر دوم ،سال نشر اثر) مثل( :احمدي و اسدي)1380 ،
 )3وقتي اثر سه تا پنج پديدآورنده دارد:
براي اولين استناد نام همه ذكر مي شود ،در دفعات بعدي فقط اولين نفر و كلمه ديگران مي آيد.
مثال :استناد اول (:اسدي ،حسني ،محمدي ،شايان ،ارجمند )1384 ،استناد دوم( :اسدي و همكاران)1384 ،
*در انگليسي معادل كلمه ديگران “ et al ” ،مي آيد.
*اگر در طول همان پاراگراف به اثر اشاره مي شود ديگر نيازي به ذكر تاريخ نيست.
)4وقتي اثري بيش از پنج مولف دارد:
وقتي اثري شش مولف يا بيشتر دارد فقط نام خانوادگي مؤلف اول مي آيد(حتي در اولين استناد) و به دنبال آن كلمه «
همكاران» و سپس تاريخ انتشار اثر.
* در فهرست منابع نام همه مؤلفان مي آيد.
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)5اگر نام پديدآورنده در متن اصلي آمده است ،بالفاصله سال نشر اثر در داخل پرانتز مي آيد.
مثل  :شفيعي و عباسي(  )1379معتقدند كه ....
 )6اگر از متني استفاده مي شود كه به دو يا چند متن چاپي مربوط است ،در پايان متن ،نام دو يا چند پديدآورنده به ترتيب
حروف الفبا آمده و تاريخ نشر اثر هركدام نوشته مي شود .در اين صورت افراد با «;» از هم جدا مي شوند.
منابع
بخش منابع ) (Referenceفهرست آثار و اسنادي كه در متن مقاله ها به آن اشاره شده است مي آيد .منابع در انتهاي مقاله و
پس از نتيجه گيري در دو بخش فارسي و انگليسي و به ترتيب حروف الفبا و بدون ذكر شماره ،مرتب مي شوند و هر اثر فقط
يك بار مي آيد .در مقاله بايد به همه مراجع و منابع اشاره شود .مشخصات هر مرجع به صورت كامل و در قالب استاندارد
 ( APAنمونه هاي زير) ذكر شوند .در صورت اشاره به مرجع آلماني ،روسي و غيره ،همه اطالعات بايد به انگليسي برگردانده
شود و فقط عنوان مرجع را مي توان به زبان غير انگليسي نوشت.
در ذكر هر اثر يا منبع ،چهار دسته اطالعات زير الزم است كه بايد به دنبال هم بيايند )1مؤلف يا مؤلفان  )2تاريخ انتشار اثر )3
عنوان اثر  )4اطالعات مربوط به انتشار اثر ( محل انتشار و نام ناشر)
منابع فارسي را با قلم  11 pt B Nazaninمراجع انگليسي را با 10 pt Calibriنظير نمونه هاي زير تايپ كنيد:
)1كتاب( داراي يك مؤلف):
مثال :علي آبادي ،خديجه( .)1386مقدمات تكنولوژي آموزشي .تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور
*اگر كتاب ويرايش دوم يا بيشتر باشد بايد آن را نيز پس از عنوان كتاب در داخل پرانتز ذكر كنيد.
مثل :سيف ،علي اكبر( .) 1368روانشناسي پرورشي :روانشناسي يادگيري و آموزش (.ويرايش سوم ).تهران:آگاه
*كتاب هايي داراي دو مولف يا بيشتر نيز با ذكر نام تمامي نويسندگان ،به ترتيبي كه در اثر اصلي آمده ،نوشته مي شود .براي كتاب هايي
كه هنوز چاپ نشده اند ،از كلمه زير چاپ ) (inpressاستفاده مي شود.

)2كتابهايي كه به جاي مولف ،با عنوان سازمان ها و نهادها منتشر شده اند.
در اين صورت به جاي نام مولف ،نام سازمان مربوط مي آيد .مانند :مركز اسناد و مدارک علمي ،وزارت آموزش و
پرورش( .)1362واژه نامه آموزش و پرورش :فارسي -انگليسي .تهران :مولف.
* وقتي نويسنده كتاب و ناشر يكي هستند ،پس از ذكر محل انتشار كتاب ،كلمه مؤلف( در انگليسي )authorمي آيد.

مثل نمونه باال و يا مثال زير :هومن ،حيدرعلي( .)1354اندازه گيري هاي رواني و تربيتي و فن تهيه تست .تهران :مولف.
 ) 3كتاب هايي كه به جاي مؤلف ،ويراستار يا گردآورنده دارند به صورت زير نوشته مي شوند:
مثال :شفيع آبادي ،عبداهلل(گردآورنده) .) 1374(.مجموعه مقاالت اولين سمينار راهنمايي و مشاوره .تهران :انتشارات دانشگاه
عالمه طباطبايي.
)4كتاب هاي ترجمه شده:
ابتدا نام مؤلف يا مولفان كتاب ،عنوان كتاب و سپس نام مترجم مي آيد .مثل:
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هرگنهان ،بي.آر و اولسون ،ام .اچ .)1374( .مقدمه اي بر نظري هاي يادگيري( ،ترجمه علي اكبر سيف) .تهران :دانا( .تاريخ
انتشار به زبان اصلي )1993
2.5cm

2.5cm

 )5جزوه و بروشور
اطالعاتي كه براي جزوه  ،بروشور( دفترچه راهنما) ،گزارش و مانند اين داده ها مي شوند ،نظير همان اطالعاتي هستند كه
براي كتاب هايي كامل داده مي شوند ،با اين تفاوت كه بعد از اين نوع آثار در داخل عالمت ][ نام جزوه ،گزارش ،بروشور و
غيره ذكر مي شود .مثل:
وزارت فرهنگ و آموزش عالي ،معاونت آموزشي (ارديبهشت .)1374خالصه مسائل تحصيالت تكميلي در ايران ]گزارش[
تهران :مؤلف.
)6مقاله هاي چاپ شده در مجله هاي تخصصي
ابتدا نام مؤلف،سال انتشار ،سپس عنوان مقاله واسم مجله مي آيد .مثل:
محمدزاده ،داوود .)1386(.اصول پرسشگري.دانشنامه45-60 ،12،
* نام مجله و شماره آن پررنگ تر چاپ مي شود نه نام مقاله.
* در انگليسي فقط حرف اول كلمه عنوان كتاب بزرگ نوشته مي شود ولي حروف اول تمام كلمات عنوان مجله بزرگ نوشته
مي شوند.
نكته  :1از بيان هرگونه تقدیر و تشكر از سازمان ها یا افراد خوددداري شود.
نكته  :2تمامی موارد باال در موارد انگليسی نيز رعایت گردد.براي مثال:

Kernis, M.H., Cornell, D. P., sun, C. R., Berry, A., Harlow.& Bach, J. S. (1939). “There more
to self-esteem than whether it is high or low: The importance of stability of self- esteem”.
Journal of Personality and Social Psychology, Vol.65, No.3, PP.1190-1204
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