دستور العمل تهيه و تنظيم مقاالت علمي دانشجويان کارشناسي ارشد
دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان
به منظوريکسان بودن ساختار مقاالت (دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان) رعايت کليه ضوابط ارائه شده الزامي است پس از اطمي نان از انطباق کامل ساختار مقاله با
د ستور العمل حاضر ،اصل مقاله به همراه فالپي به مديريت پژوهش دانشگاه ارسال گردد.
بخشهاي مقاله :
هر مقاله مشتمل بر بخشهاي زير خواهد بود که مي بايست به ترتيب زير تنظيم شوند:
 -1عنوان -2اسامي مولف و همراه با نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان  -3چکيده  -4واژه هاي کليدي
 -5فهرست عاليم (اختياري)  -6مقدمه  -7متن اصلي  -8نتايج و جمع بندي  -9تشکر و قدرداني ( در صورت لزوم)  -11مراجع  -11شکلها  ،جدولها و نمودارها
موارد الزم الجرا به شرح زير مي باشد:
 -1الزم است مقاله بر روي کاغذ  A4و حداکثر در  11صفحه بصورت يکرو در محيط نرم افزار مايکروسافت  wordتهيه شود.
 -2حاشيه ها:حاشيه باالي صفحه اول تا عنوان  41ميلي متر و بقيه حاشيه ها  25ميلي متر باشد  .تمامي حاشيه ها در صفحات بعدي25ميلي متراست.
 -3فاصله :فاصله بين سطرها  7ميلي متر اختيار گردد .در ابتداي هر پاراگراف به اندازه  11ميلي متر فاصله خالي باشد و بين هر دو بخش مقاله ،به عنوان مثال بين مقدمه و بدنه اصلي
يک خط فاصله باشد
-4عنوان مقاله به قلم زر سياه و ايتاليک  12و در وسط صفحه تنظيم گردد.
 -5نام و نام خانوادگي مولف (مولفين) با قلم سياه ايتاليک  12به همراه نام دانشگاه آزاد اسالمي واحد آشتيان و در وسط صفحه تنظيم گردد.
-6کلمه چکيده با قلم لوتوس سياه ايتاليک  12نوشته شود  .سپس با ي ک خط فاصله متن اصلي چکيده با قلم لوتوس سياه ايتاليک  11نوشته شود.
 -7بالفاصله پس از متن چکيده به عنوان کليد واژه ها با قلم لوتوس سياه ايتاليک  12نوشته شود.
 -8عناوين اصلي در متن مقاله با قلم لوتوس سياه ايتاليک  14نوشته شود الزم است کليه عناوين اصلي به صورت متوالي شماره بندي شوند.
 -9متن اصلي با قلم لوتوس نازک  12نوشته شود  .متن انگليسي با قلم  Times 12نوشته شود.
-11کليه عناوين  ،جدولها با قلم لوتوس نازک  11نوشته شود و حتما شماره گذاري شوند .جدولها بايستي

باال نويس داشته باشند.

-11کليه عناوي ن شکلها با قلم لوتوس نازک  11نوشته شود و حتماً شماره گذاري شوند .شکلها بايستي زيرنويس داشته باشند.
 -12معادالت و روابط با استفاده از قسمت  Word Equation Editorدر وسط متن و با ي ک خط فاصله از متن تنظي م گردد .معادالت مي بايست به ترتيب ابتداي مقاله
شماره گذاري شوند  .شماره معادله بايد در امتداد خط حاوي معادله با رها کردن دو فاصله از حاشيه سمت راست و در پرانتز قي د شود(.حروف معادالت با  Times 12مي باشد
و همچنين اندي س و توان آنها با لوتوس نازک  9نوشته شود)
 -13عاليم رياضي و يوناني با  math 11نوشته شود.
 -14مراجع انگليسي با قلم  Times 12تنظي م گردد و در عالمت کروشه ذکر گردد.
 -15الزم است در قسمتهاي پاياني مقاله يک عنوان مجزا به نتيجهگيري و در عالمت کروشه ذکر گردد.
 -16الزم است در قسمتهاي پاياني مقاله يک عنوان مجزا به نتيجهگيري و يا خالصه و نتيجهگيري اختصاص داده شود.
 -17کليه مقاالت تنظيم شده با داوري  ،ارزش نمره ثبت دارد.

نکته مهم :با توجه به بخشنامه شماره  39/91543سازمان مرکزی ،در صورتيکه در مقاله نام فرد ديگری به غير از استاد راهنما ،مشاور و
دانشجو در تيم نويسندگان مقاله مستخرج از پايان نامه ها قيد گردد ،به مقاله مذکور نمره ای اختصاص نمي يابد.

مقاله بایستی در روز دفاع ارائه شود .

