
  راهنمای نگارش مقاله :

 عنوان مقاله

 نام نویسنده/ نویسندگان 

 نامه()نام، نام خانوادگی، ارتباط سازمانی، رایا

 )به تعداد نویسندگان ردیف باز شود/ نویسنده مسؤول مشخص شود.(

 واژه های کلیدی:  

 مقدمه 

شامل: مبانی نظری، پیشینه تحقیق، بیان مسأله. )در سرتاسر متن: بند اول بدون تو رفتگی و بند دوم و پس از آن با 
 تورفتگی تنظیم شود.(

 Times Newقلم فارسی، متن برای  B-Nazanin 27، قلمA4اغذ ک سایز با  Word 7002افزار مقاله در نرم

Roman 20  فاصله و 5/7 باال و پایین چپ، حاشیه متر، سانتی 3 راست حاشیه انگلیسی، متن برای 

 تایپ شود )طبق فرمت حاضر(.Bold به صورت  B-Nazanin 24 فونت با مقاله عناوین.گردد تنظیم  singleخطوط

 کلمه تنظیم شود )بدون احتساب منابع(( 000تا  000یست بین )چکیده تفصیلی می با

 روش

 شیوه پژوهش، جامعه، نمونه آماری، ابزار و شیوه تحلیل

 آغاز بند دوم

 ها  یافته

 <-insertتصاویر و جداول: برای درج تصاویر در مقاله ابتدا باید اندازه و وضوح آنها را تنظیم و سپس از طریق منوی

picture->from fileدر فایل مقاله وارد گردد 

باید در متن، پیش از نمایش آنها، ارجاع داده شده باشند. ارجاع در متن به  در صورت استفاده از اشکال و جداول، الزاماً 
گذاری اشکال در کل طول مقاله به صورت پیوسته بوده و  (. شماره2صورت اشاره به شکل با شماره خواهد بود )شکل شماره 

باید در وسط صفحه به یک فاصله از حاشیه  گذاری صورت نگیرد. اشکال و جداول  خش به شکل جداگانه شمارهبرای هر ب



راست و چپ قرار گیرند. توجه شود که عنوان شکل در زیر آن و عنوان جدول در باالی آن قرار گیرد. عناوین جداول و 
 تنظیم شود. 20اشکال با اندازه 

 گیری  بحث و نتیجه

 گیری به اختصار و در پایان حاوی پیشنهادها  و نتیجه شامل بحث

 شیوه ارجاع دهی:

باشد. در ذکر APA تنظیم شود. همچنین ارجاعات درون متنی نیز بر اساس فرمت  APAفهرست منابع )بر اساس فرمت 

 Hangingرمت های نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول و ... توجه شود. فهرست بر اساس ف منابع به عالمت
 چیده شود.(

 منابع فارسی

 های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگاه. (. روش2322سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه )

 منابع انگلیسی

McCabe, D. L. & Trevino, L. K. (2992). Individual and contextual influences 

on academic dishonesty: A Multicampus investigation. Research in Higher 
Education, 30(3), 329-390. 

 


