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روش و چگونگی تهيه مقاالت برای دومين کنفرانس بين المللی مدیریت صنعتی
2

نام و نام خانوادگی نویسنده اول ،نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان

1عنوان علمي نويسنده اول ،نام موسسه (فونت بنازنین اندازه )11pt؛ آدرس پست الكترونیكي نويسنده اول (فونت تايمز اندازه )9 pt
2عنوان علمي نويسنده دوم ،نام موسسه (فونت بنازنین اندازه )11 pt؛ آدرس پست الكترونیكي نويسنده دوم (فونت تايمز اندازه )9 pt

چكيده
اين نوشتار دربردارنده روش تهیه مقاله ،قسمتها و بخشهای مختلف آن ،انواع قلمها و اندازه آنها است که در تهیه يک مقاله
برای «کنفرانس بین المللي مديريت صنعتي» بكار ميروند .از نويسندگان محترم دعوت ميشود اين شیوهنامه را در هنگام تهیه
مقاله به دقت رعايت فرمايند که به يقین نويسندهگان محترم نیز آن را در راستای ارتقای کیفیت کنفرانس ضروری ميدانند.
يادآورمي شود ،دبیرخانه کنفرانس از چاپ مقاالتي که خارج از روش ارائه شده در اين شیوه نامه تهیه شده باشند ،معذور است.
چكیده بايد طي يک پاراگراف ،حداکثر  211کلمه به موضوع ،روش تحقیق ،اهم نتايج پژوهش انجام شده را مطرح کند .چكیده
نبايد هیچ گونه جزئیات ،جدول ،شكل ،فرمول يا مرجعي را درج کرد.

واژگان کليدی
حداقل سه و حداکثر شش کلمه يا ترکیب دو تا سه کلمهای که موضوعات اصلي ،فرعي و ساير موضوعات مرتبط با مقاله را
دستهبندی ميکنند ،بعنوان واژگان کلیدی انتخاب شوند.

 -1مقدمه
نكته مهمي که الزم ا ست برای تهیه ن سخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گیرد اين ا ست که شیوه ()Styleهای مورد
نیاز برای کلیه ق سمتهای مقاله ،در اين نمونه مقاله تعريف شده اند و مؤلفان ميتوانند با ا ستفاده از آنها به سرعت
فايل مقاله خود را پس از انتقال محتوای آن به اين فايل ،با شیوه مورد نظر تطبیق دهند .اين کار با استفاده ازابزارهای
 Copy | Pastو  Format Painterدر اين نرم افزار به سادگي انجام پذير است.
چنانچه به هر دلیل نتوانید از اين نمونه مقاله به عنوان الگو ( )Templateاستفاده کنید ،به موارد زير توجه نمايید:
 اندازه صفحات بايد برابر  A4و حدود باال صفحات برابر  4سانتي متر  ،پايین برابر  3سانتي متر و چپ و راست
صفحات برابر با  2.2سانتيمتر حداکثر در  11صفحه به صورت يک ستوني تهیه شود.
 فاصله خطوط از يكديگر  singleباشد .عنوان هر بند و اولین سطر آن ،بدون فاصله و بین انتهای هر بند و شروع بند
ديگر يک سطر فاصله باشد.
 اندازه و نوع قلمهای فارسي مورد استفاده برای هر يک از موارد درجدول ( )1آمده است.
 برای قلم التین همواره از  Times New Romanاستفاده شود که اندازه آن همواره (به غیر از عنوان و چكیده) يک
واحد کمتر از اندازه قلم فارسي در هر موقعیت مورد استفاده خواهد بود.
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 عنوان مقاله که در عین اختصار تمام ويژگيهای کار انجام شده را مشخص ميکند ،با قلم « »B Nazaninبه اندازه
 14پررنگ نوشته شود.
 عنوان علمي نويسندگان ،نام مؤسسه متبوع (محل کار) و پست الكترونیک ايشان در زير نام آنها نوشته ميشود.
جدول ( :)3اندازه و نوع قلمها
اندازه قلم

نام قلم

موقعیت استفاده

11

ب.نازنین

متن جداول و شكلها و مراجع

33

ب.نازنين پررنگ

عناوین جداول و اشكال

13

ب.نازنین

متن

11

ب.نازنین پررنگ

چكیده و کلمات کلیدی

33

ب.نازنين

نام نویسندگان

31

ب.نازنين پررنگ

عناوین بخشها

31

ب.نازنين پررنگ

عنوان مقاله

 -2تقسيمات مقاله
صفحه اول مقاله بايد شامل موارد زير باشد:
 عنوان مقاله حداکثر در ده کلمه نام نويسنده يا نويسندگان چكیده مقدمه ای که شامل زمینه و ديدگاه درباره موضوع و اهمیت آن ،مروری کوتاه بر متون علمي موجود ،منطقمنجر به انجام پژوهش و هدف مطالعه باشد.
 مباني نظری و پیشینه تحقیق روش شناسي تحقیق تجزيه و تحلیل داده ها نتیجه گیری و پیشنهادات که گويای مزايا و محدوديت ها و کاربردهای تحقیق باشد. -چكیده انگلیسي با فونت  Times New Romanاندازه pt 12

 -3اشكال ،جداول و عبارات ریاضی
-

-

جداول و شكل ها با يک خط فاصله از باال و يک خط فاصله از پايین نسبت به متن اصلي جاسازی گردند.
عنوان شكل در زير شكل و عنوان جدول در باالی جدول قید گردد .شكل ها از کیفیت کافي برای چاپ
برخوردار باشد.
اگر از اشكال منابع ديگری در مقاله خود استفاده ميکنید ،ضروری است که نام و نشاني منبع در زير شكل
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ذکر شده يا به شماره مرجع درفهرست مراجع ارجاع شود.
 −تمامي روابط رياضي بايد در جدول دو ستونه تايپ شوند که ستون سمت چپ شماره فرمول و در ستون سمت
راست خود فرمول تايپ شود.

 -4مراجع
شیوه منبع دهي بايد بر اساس روش  APAباشد.
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