اولین همایش ملی
زن و مدیریت معنوی بحران
راهنمای مبسوط نگارش مقاالت برای
اولین همایش ملی زن و مدیریت معنوی بحران
ساختار مقاالت کامل علمی پژوهشی همایش باید شامل عنوان مقاله ،مشخصات نویسندگان چکیده مقاله
بیان مسئله پژوهش متن مقاله و نتایج و فرصت منابع پژوهش باشد باید به زبان فارسی در حداکثر 6000
کلمه ( ۱۳صفحه) با حاشیه  ۴سانتیمتر از باال و  2سانتیمتر از راست ،پایین و چپ و فاصله خطوط ۱2 pt
با فونت ب نازنین  ۱۴و با نرم افزار  word 2007-20۱0تهیه و از طریق صفحه ارسال مقاله در سایت
همایش همایش) ) http.:// Oqfh.yu.ac. irپس از ثبت نام در همایش بارگذاری گردد.
• توجه به رعایت موارد خواسته در این راهنما ضروری بوده و مقاالت با ساختار متفاوت وارد فرآیند داوری
نخواهند شد.
فایل ارسالی باید در همین قالب پیش فرض باشد.
عنوان کامل مقاله به فارسی با قلم ب نازنین  ۱6ضخیم وسط چین
(در عنوان از واژه« بررسی» استفاده نشود و من همسو با محورهای همایش باشد).
یک خط فاصله ۱2pt
مقاله مولف اول نام کامل مولف دوم نام کامل معلم سوم( با قلم ب نازنین  ۱2وسط چین)
یک خط فاصله pt۱2
 -*۱وابستگی سازمانی معلم اول (با قلم ب نازنین  ۱۱وسط چین)
توجه:
 -2وابستگی سازمانی مولف دوم (با قلم ب نازنین  ۱۱وسط چین)
چنانچه دو یا چند مولف دارای یک
 -۳وابستگی سازمانی معلم فصل سوم( با قلم ب  ۱۱وسط چین)
آدرس هستند از شماره مشترک
استفاده شود.
دو خط فاصله ۱2pt
چنانچه تمام مولفین دارای آدرس
مشترک هستند نیازی به گذاشتن
شماره اندیس نیست.

چکیده (با قلم ب نازنین و فونت  ۱۴و  ۱۵0تا  ۳۵0کلمه )
چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود و زمینه مسئله (یک یا دو جمله) هدف (یک جمله) روش( در دو
تا سه جمله و شامل روش تحلیل و بررسی موضوع نتایج دو تا سه جمله و شامل یافته های اصلی بدون
ذکر اعداد و ارقام) و نتیجه گیری (دو جمله) نوشته شود (افعال چکیده به زمان گذشته باشند).
واژههای کلیدی :با قلم ب نازنین  ۱۳ایتالیک نوشته شود و با ویرگول از یکدیگر جدا شود و سه تا پنج
کلمه باشد.
دو خط فاصله ۱2pt
مقدمه /بیان مسأله (همه عناوین اصلی:ب نازنین ضخیم )۱۴
مقدمه باید از کلیات شروع و به سمت جزئیات حرکت کند .در مقدمه به زمینه مسئله(،شواهدی دال بر
وجود مسئله)
بیان مسئله ،اهمیت مسئله ،نقدپژوهش های قبلی و شناسایی خألهای موجود در ادبیات پژوهشی ودرنهای
۱
تهدف اصلی و سوال و مسئله اصلی پژوهش آورده شود(.معادل التین در پاورقی)

* -مقدمه بایدبه صورت پیوسته نوشته شود و نیازی به زیر عنوان ندارد.
** -هدف کلی پژوهش در یک پاراگراف مجزا نوشته شود .از ذکر فرضیه وسؤال پژوهشی
پرهیز گردد.
*** -حداکثریم صفحه درصد از حجم خالصه مبسوط به مقدمه اختصاص یابد .
متن مقاله:
این بخش باید شامل پاسخ به سواالت ادله و نقد دالیل دیدگاه ها و نظرات دیگر بدر مسئله باشد.
توجه:
متن مقاله از  6000کلمه بیشتر نباشد.

تیتر هاي اصلی فونت 14ضخیم ب
نازنین
زیر تیترها فونت 13ضخیم.ب نازنین
متن مقاله با قلم 13نازك ب نازنین
فاصله خطوط یك سانت
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نتایج:
نتایج به صورت شماره گذاری شده و در چند پاراگراف دستاورد پژوهش را مختصرا گزارش نمایید.
-۱
-2
-۳
منابع (فهرست منابع به روش فهرست نویسی  APAتنظیم گردد)
* -حداقل از26منبع درمقاله شامل کتاب ،سایر مقاالت ،پایان نامه استفاده شود .سعی شود منابع مهم و
دست اول در حوزه پژوهشی نویسنده مورداستفاده قرار گیرند.
** متن منابع برای منابع فارسی ب نازنین۳2ومنابع انگلیسیTimes New Roman 10
*** ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی نوشته شوند.
**** منابع بر اساس الفبا مرتب شوند .نیازی به شماره گذاری منابع نیست.
*****فهرست نویسی منابع بر اساس رو شAPAو به سبک زیر نوشته شود:
کتاب تألیفی فارسی:
نام خانوادگی نویسنده،نام کامل نویسنده( .سال انتشار)).عنوان کتاب) به صورت مورب یا Italicتایپ شود).
محل انتشار :ناشر.
حسینی عاملی،سیدمحمدجواد(بیتا) .مفتاح الکرامة فی شرح قواعد األحکام ۱۱ .جلد ،چاپ اوم ،بیروت:
دار إحیاء التراث العربی.
 کتاب ترجمه فارسی:خمینی،

سید

روح

همدانی).(۳۱۳۳.قم:دارالعلم.

ا(26۳0.)...تحریر

الوسیله.

ترجمه

ی

سیدمحمدباقرموسوی

 مقاله فارسی چاپ شده در مجالت:نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده( ،سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله، ،دوره (شماره)،صفحات.
آل طه ،سید هاشم ،حاجی ده آبادی ،احمد (« .)۱۳97تأملی در نظریه تعیینی بودن حق قصاص در قتل
عمد) ،فصلنامه پژوهشهای فقهی ،دوره چهاردهم ،شماره  ،۴صص .799 -8۱9

.

 پایان نامه فارسی:نام خانوادگی ،نام کامل نویسنده (سال) .عنوان .پایان نامه کارشناسی ارشد/دکتری چاپ شده ،نام دانشگاه.
میرفخرایی ،س ع( ،)۱۳90بررسی تأثیر درمان شناختی -رفتاری بر سالمت عمومی دانش آموزان پسر
دبیرستانهای شهرستان های شهر بجنورد ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قوچان.
 منابع اینترنتی:کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران .)۱۳8۵( .آشنایی با کتابخانه ملی ایران .کتابخانه ملی جمهوری
اسالمی ایران.

بازیابی شده در  ۱۳8۵/۱/۱۳از http://www.nlai.ir/nli.asp

کتاب انگلیسی
Walker, J. R., & Taylor, T. (2006). The Columbia guide to online style.
Columbia: University Press
مقاله انگلیسی
Bener, A., & Ghuloum, S. (2011). Gender differences in the knowledge,
attitude and practice towards
mental health illness in a rapidly developing Arab society. International
Journal of social Psychiatry, 57(5), 480-486
پایان نامه انگلیسی:
Holi, M. (2003). Assessment of psychiatric symptoms using the SCL-90.
Unpublished Dissertation University of Helsinki, Finland.

نکات مهم:
* تمامی منابع مورد استفاده در متن باید در فهرست منابع موجود باشند(و بالعکس).
** در ارجاع درون متنی :
ارجاع درون متنی در رابطه با منبعی که زبان آن فارسی است پس از پایان مطلب بالفاصله پرانتز باز میشود.
(نام خانوادگی نویسنده،تاریخ انتشار اثر ،شماره جلد :شماره صفحه)
مثال:

(جعفری

لنگرودی۱:۳۴۳)،۳۱۳۱،یامثال

در

مقاالت(اسدی

و

همکاران۳۱۳2:2۵-۳۵)،

ارجاع درون متنی در رابطه با منبعی که زبان آن انگلیسیاست پس ازپایان مطلب بالفاصله پرانتز بازمیشود.
))Authors, Year, pp. Page numbers
(Example : (Smith & Bruce, 2018, pp. 25-26
تا دو نویسنده به صورت(نویسنده اول و نویسنده دوم ،سال) نوشته شود و بیش از دو نویسنده به
صورت(نویسنده اول و همکاران ،سال)
 اگر منبع ترجمه به فارسی شده است در ارجاع داخل متنی به صورت ارجاع منابع فارسی ارجاع داده شود. جهت پانویس کردن اصطالحات علمی که بسیار جدید بوده و سابقه پژوهشی چندانی در ادبیات پژوهشیفارسی ندارد

پانویس شود.

 از پانویس کردن منابع در متن خودداری کنید.از بکار بردن کلمات انگلیسی و یا اختصارات در متن خودداری کنید. -ارسال فایل ارسالی در ساختار حاضر الزامی است.

