پژوهشگر گرامی!
سالم علیکم؛
ضمن تشکر از ارسال مقاله علمی -پژوهشی به اولین همایش ملی «نقش زنان در
پایداری ،مقاومت و توسعه شهرستان دزفول» که به همت مسئول کمیسیون بانوان
فرمانداری ویژه دزفول برگزار شده ،رعایت اصول ذیل الزامی است:
 مسئولیت مطالب ارائه شده در مقاله بر عهده ی نویسنده است و دبیرخانه همایشهیچ مسئولیتی را در این زمینه عهدهدار نمیباشد.
 -چکیده مقاالت باید به دو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

الف) نحوه تدوین متن مقاله
تعداد صفحات مقاالت ،حداقل  01و حداکثر 01صفحه  4Aو با رعایت صفحهبندی
مندرج دربند «ب» همین راهنما و نیز با در نظر گرفتن موارد ذیل باشد:
 )1صفحه اول مشتمل بر:
عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،سمت و مرتبه علمی،
آدرس پستی به فارسی ،آدرس پست الکترونیکی( ،)Emailتلفن همراه؛
چکیده شامل مدخل ورود به موضوع در یک یا دو سطر از ادبیات موضوع ،بیان هدف،
روششناسی و نتیجه پژوهش ،حداکثر در 051کلمه؛
کلیدواژهها شامل حداکثر  5واژه کلیدی که نقش محوری در متن اصلی مقاله دارند.
 )0صفحه دوم مشتمل بر ترجمه انگلیسی عنوان مقاله ،چکیده و کلیدواژهها.
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 )3صفحه سوم به بعد شامل:
مقدمه؛ مشتمل بر مدخل ورود به بحث ،بیان مسئله ،اهمیت و ضرورت پژوهش،
هدف ،سؤال /سؤالها یا هدف و فرضیه /فرضیهها .مطالب مندرج در این بخش بدون
تیتر ،ذکر میگردد.
مبانی نظری؛ مشتمل بر پیشینه پژوهش ،مفهوم شناسی متغیرها و ادبیات مرتبط،
چارچوب نظری ،ارائه مدل مفهومی و نظایر آن؛
روششناسی؛ مشتمل بر نوع تحقیق ،روش تحقیق ،جامعه آماری ،حجم نمونه و روش
نمونهگیری ،روش گردآوری دادهها و ابزار آن ،تعیین روایی و پایایی ابزار گردآوری
دادهها ،تجزیهوتحلیل دادهها و پاسخ به سؤال یا آزمون فرضیه در صورت وجود .مطالب
مندرج در این بخش در چند پاراگراف و بدون تیتربندی ارائه میگردد.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق؛ مشتمل بر دو بخش یافتههای تحقیق و نیز
تجزیهوتحلیل یافتهها.
نتیجهگیری و پیشنهاد :این قسمت شامل گزارههای پاسخ به سؤال یا فرضیه تحقیق به
همراه پیشنهادهای راهبردی و کاربردی در دو بخش مجزای «نتیجهگیری» و «پیشنهادها»
نگارش میشود.
فهرست منابع :فهرست منابع ارجاع شده در متن ،در دو بخش فارسی و انگلیسی
تنظیم گردد؛
جهت آگاهی از جزئیات روش منبع نویسی موردنظر در مقاالت این همایش به شیوه
 APAنگاشته شود.

ب) اصول صفحهبندی و نگارش مقاله
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 )0مقاله باید در محیط نرمافزار  0112Microsoft office wordو ویرایشهای
باالتر از آن تایپ شود.
 )0اندازهها از حاشیه صفحه ،باالی صفحه  3سانتیمتر؛ پایین صفحه 0/1
سانتیمتر؛ چپ صفحه  0/5سانتیمتر؛ و سمت راست صفحه  0/5سانتیمتر تنظیم
گردد؛
زبان مقاالت به زبان فارسی است و تنها چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی می
باشد ،چکیده فارسی مقاله با قلم لوتوس  00و متن مقاله با قلم لوتوس  04و چکیده
انگلیسی با قلم  Times New Roman 01میباشد.
دبیرخانه همایش از پذیرش مقاالتی که ساختار شکلی مورد اشاره در این راهنما را
رعایت ننموده باشند معذور است.
همایش در ویرایش مقاالت آزاد است و مقاالت دریافت شده عودت داده نمیشوند.
فرم تعهدنامه (اصالت اثر) به امضاء نویسنده مسئول ،تکمیل و به ضمیمه مقاله ارسال
گردد.
مقاله ارسالی نباید در نشریات فارسیزبان داخل و خارج کشور منتشرشده باشد.
متن مقاله در قالب یک فایل الکترونیکی مقاله به صورت  Wordبه آدرس پست
الکترونیکی همایش hamayesh4khordad@gmail.com :ارسال شود .دبیرخانه
همایش به مقاالت پذیرفته شده گواهی پذیرش اعطا کرده و در مجموعه ای گردآوری
خواهد شد؛ از نویسندگان مقاالت برتر نیز تقدیر ،تشکر و جوایز ارزنده به رسم یادبود
اهدا خواهد شد*** .با هماهنگی های به عمل آمده امکان چاپ و انتشار مقاالت
برگزیده توسط مجله آفاق علوم انسانی با تخفیف ویژه همایش فراهم گردیده است.
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