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 بسمه تعالی
 معیارهاي داوري مقالات

 

 کلیه مقالات واصله به دبیرخانه کنفرانس در چارچوب ضوابط ذیل مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت:
 معیارهاي کلیدي ارزیابی مقاله:  )1
 مقاله منطبق بر موضوع و محورهاي کنفرانس است؟محتواي آیا  -

 یبل     خیر                          
 

 آیا مقاله حاوي نکات نوآورانه و بدیع است؟ -
 یبل  خیر                       

 

 از کیفیت علمی بالایی برخوردار است؟در مجموع مقاله  آیا -
 یبل  خیر                       

گرفت و مقالات کنفرانس قاعدتاً باید د نسه شاخص فوق بعنوان معیارهاي وتویی در ارزیابی مقالات مورد توجه قرار خواه
باشد، در همان مرحله داوري اولیه از ها اي فاقد یکی از این معیاره مقالهیار را توأمان داشته باشند. چنانچهر سه مع

 اولویت کنفرانس خارج خواهد شد.
 

                       ) داوري تفصیلی:      2    

 مقالهمعیار مورد نظر در ارزیابی  ردیف

 مقاله با موضوع و محورهاي کنفرانس چقدر است؟محتواي میزان تناسب  1

 میزان نوآوري و بدیع بودن مقاله در چه حدي است؟ 2

 غناي تحلیلی و قوت استدلال مقاله در چه حدي است؟ 3

 پیشینه موضوع تا چه حد مورد مطالعه و ارجاع قرار گرفته است؟  4

 مقاله با محتواي آن تناسب دارد؟تا چه اندازه عنوان  5

 مقاله تا چه حد حاوي پرسش اساسی و فرضیات مناسب است؟ 6

 مبانی و چارچوب نظري مقاله تا چه اندازه با موضوع تناسب دارد؟  7

8 
 پرداختن به این موضوع تا چه اندازه حائز اهمیت است؟ 

آیا پاسخگوي یک خلاء معرفتی مهم است؟ آیا به غناي ادبیات کند؟ (آیا به طراحی الگوي اسلامی ایرانی پیشرفت کمک می

 موضوع کمک می کند؟)

 روش تحقیق تا چه اندازه با موضوع تناسب دارد؟ 9

 ها و پیوستگی مطالب آن در چه حدي است؟جامعیت مقاله، انسجام ساختاري و تناسب بخش 10

 مشخص در مقاله تا چه اندازه رعایت شده است؟گیري مناسب و ارائه پیشنهادات بندي و نتیجهجمع 11

 هاي املائی و متنی رعایت شده است؟تا چه اندازه اصول و قواعد نگارش ادبی و علمی و پیراسته بودن متن از غلط 12

 دهی مقاله در چه حدي است؟ها، رعایت امانت و شیوه مناسب ارجاعمیزان اعتبار مراجع، روزآمد بودن آن 13

 امتیازات مجموع 14
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  ضوابط نگارش مقالات

 

 پررنگ)نازنین بی 16قلمبه صورت وسط چین با (عنوان مقاله 
 )پررنگنازنین بی 14( 1نام نویسنده

 
 سطر فاصله  سه

 

 )3پررنگ 2نازنینبی 13 ( چکیده
اهداف آن، اساس کار  ،مورد مطالعه يهلاخودداري شود و مستقیماً به مس در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات )نازنینبی 12(

میلی متر) انتخاب  210×297( 4آ چهار اندازه کاغذو میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. 
هاي با کناره سانتیمتر 54/2 نیز بالا و پایینهاي و از سمتچپ کاغذ  از سمت راست و سانتیمتر 54/2حاشیه هر صفحه شود. 

و فقط داراي  چکیده باید به تنهایی کامل. نباشد کلمه 052و بیشتر از  کلمه 051کمتر از  ،طول چکیده. تنظیم شودردیف شده 
 .باشد یک پاراگراف

 
 پررنگ)نازنین بی 12( .از هم جدا شده و در یک خط باشند با ویرگول (،) که واژه 8کثر حداهاي کلیدي: واژه

 سطر فاصله 1
 
 ) پررنگنازنین بی  13(ها و عناوین بخشمقدمه  .1

آنها فراهم شود، لازم  چاپ سریعکه امکان  و نیز براي آن کنفرانس سازي مقالات اینبه منظور یکسان )نازنینبی 13(
است که همۀ مقالات با طرحی یکسان و کاملًا هماهنگ تهیه و تایپ شوند. این راهنما به نویسندگان مقالات کمک 

تهیه نمایند. صورت ظاهري این راهنما و نگارش آن نهایی  براي ویرایشکند تا مقالۀ خود را با طرح مورد قبول می
لازم  .توانند متن مقالات خود را در این قالب قرار دهندو نویسندگان محترم می ات استمنطبق بر دستورالعمل تهیۀ مقال

 به تذکر است که مقالات در قطع وزیري چاپ خواهند شد.
با امکانات فارسی  2010یا  2007 ، 2003نسخه  5ورد روسافتفارسی، فقط از نرم افزار مایکزبان براي تایپ مقاله به 

 استفاده کنید. 
  13ها با قلم تهیه شود. عنوان همۀ بخش  6تک فاصله نازنینبی 13قلم (فونت) متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با 

با یک خط خالی تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش،  نازنینبی 13ها با قلم و عنوان زیربخش پررنگ نازنینبی
 7/0ها باید داراي تورفتگی به اندازة خط اول همۀ پاراگرافگذاري شود. تایپ و شماره فاصله از انتهاي متن بخش قبلی

 مربوط به مقدمه است.  1گذاري شوند و شماره ها شمارهها و زیربخشد. عناوین بخشباش سانتیمتر
                                                           

  :Email..………: مسئولآدرس الکترونیکی نویسنده دانشگاه/موسسه پژوهشی،  1
2 B Nazanin 
3 Bold 
4 A4 
5 Microsoft Word 2007 
6  Single space 
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 مقاله صفحاتحداکثر  .2

 است. صفحه پانزدهه هر مقالتعداد صفحات حداکثر 
 

 متن فارسیهاي خارجی در واژه .3

 10با اندازه  7تایمز نیو رومنبا قلم  انگلیسی آنهاهاي معادل در متن به فارسی نوشته شود و هاي خارجیو نام اصطلاحات
 .تایپ گرددبه صورت زیرنویس 

 
 هاپاورقی .4

چین با هاي لاتین به صورت چپو پاورقی 10و اندازة نازنین بی چین با قلم به صورت راست پاورقیموارد فارسی  يههم
 نوشته شوند. 10 اندازة تایمز نیو رومنقلم 

 
 و نمودارها هاجدول .5

 بی نازنینبا قلم  هشمار ،چین در بالاي جدولهر جدول باید داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط
ها در داخل متن و شود. بهتر است جدولگذاري شماره 1و به ترتیب از باشد  تایپ 11اندازة  باو عنوان کم رنگ پررنگ 

چین وسط شود، درج گردند. کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت پس از جایی که به آنها ارجاع می
باید تایپ شوند. همۀ اعداد در  8 تایمز نیو رومن با اندازه چینوسط ) و اگر لاتین باشند به صورت 8و اندازه  بی نازنین(

هر جدول با یک سطر ها در جدول الزامی است. واحد کمیت تایپ شوند. ذکر فارسی و وسط چینها باید به صورت جدول
در داخل باشند بایستی شماره مرجع ها داراي مرجع و نیز اگر جدول خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد

چین نسبت به طرفین عنوان جدول ذکر شود. توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسطکروشه در انتهاي 
ها جزو حداکثر صفحات و جدول صورت کامل در یک صفحه قرار بگیرده مقالات بهاي موجود در جدول کاغذ قرار گیرد.

  مقاله شمرده می شود.
گذاري آنها به صورت گیرد و شمارهقرار میآن  در زیر الذکرفوقشماره و توضیح هر نمودار با قالب در رابطه با نمودار نیز 

 .شودشروع می 1از مستقل 
 

 دبیرخانهبه  مقالات ارسال شیوه .6
از طریق براي چاپ مقالات  ویرایشنتیجۀ ارسال شوند.  )http://conference.olgou.ir( کنفرانسمقالات از طریق وبگاه 

، باید با توجه به تصحیحات نیاز به تصحیح داشته باشداي که مقاله می گردد. اعلامنویسنده الکترونیکی به پست وبگاه و 
  رد.یگقرار  مورد اصلاح و تنظیم، ویراستاراحتمالی مورد نظر 

 
 )پررنگ 12با اندازه   بی نازنین( مراجعفهرست 

هر مرجع بایستی  .باشداول بهتر است ترتیب طبق اولین حرف الفباي نام خانوادگی نویسنده  .آینددر انتهاي مقاله می راجعم
. گیرداي تعلق نمیبه عنوان این بخش نیز شماره حداقل یک بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و یا به آن اشاره گردد.

تایپ و  12 اندازة وبی نازنین  با قلمفارسی را  راجعکر شود. مهاي زیر) ذمشخصات هر مرجع به صورت کامل و استاندارد (نمونه
 تایپ نمایید.  نازك  11اندازة  تایمز نیو رومنم انگلیسی را با قل نابعم

                                                           
7 Times New Roman 
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 ارجاع درون متنی: -الف

 در داخل متن مقاله لطفاً براي بیان ارجاعات به صورت زیر عمل کنید.
 نقل قول مستقیم:  -1-الف

 نویسنده، سال، شماره صفحه).(نام خانوادگی 
 نقل قول غیرمستقیم: -2-الف

 (نام خانوادگی نویسنده، سال).
 

 منبع نویسی: -ب
 در انتهاي مقاله نیز براي بیان فهرست منابع به این شیوه عمل نمایید.

 
 کتاب فارسی -1-ب
 .ناشرمحل چاپ: . نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب   : لیفأت

 .نام مترجم. محل چاپ: ناشر. نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب   :ترجمه
 

 مثال: 
 تهران: انتشارات صدرا.  ر.مجموعه آثا .)1369(. مرتضی ،مطهري
 .نشر خرّم :قم .ترجمه سیّدهادي خسروشاهی .امام علی صداي عدالت انسانی ).1375. (جرج ،جرداق

 
 کتاب انگلیسی -2-ب

Author, A. A. (Year). Title of book. Location: Publisher.       
   در مجلات مقاله -3-ب
 فارسی -1

 .شماره صفحات مقاله :ي مجلهمجله، شماره . ناممقاله نام خانوادگی، نام. (سال انتشار). عنوان
 

 انگلیسی -2
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of Article. Title of Journal, Volume 
(Number): pages. 

 

 مقاله در جراید -4-ب
 .شماره صفحات مقاله :جریده شماره ،عنوان روزنامه یا هفته نامه. مقاله سال انتشار). عنوانروز، ماه و نام خانوادگی، نام. (

 هاهمایشمقاله از کتب مجموعه مقالات  -5-ب
(شماره صفحه).  عنوان کتابسال). عنوان مقاله. در نام و نام خانوادگی (گردآورنده یا ویرایشگر). عنوان همایش. نام خانوادگی، نام. (

 شهر: ناشر.
 یا:    

 ، شهر: ناشر، شماره صفحه.همایش عنوان ،مجموعه مقالاتسال). عنوان مقاله. نام خانوادگی، نام. (
 نامهپایان  -6-ب

 ، شهر.  نام دانشگاهنامه. پایان نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد/دکتري. (سال دفاعیه). عنوان پایان نام خانوادگی، نام.
در مواردي نیز که از سایتهاي اینترنتی مطلبی استخراج گردد لطفاً نام نویسنده، آدرس سایت، تاریخ انتشار مطلب (در  -7-ب

 اریخ مراجعه به سایت ذکر شود:صورت موجود بودن) و ت
نام خانوادگی، نام. (سال انتشار در صورت موجود بودن). عنوان مقاله یا مطلب. بازیابی شده (در تاریخ استخراج) از:  نام و آدرس 

 سایت. 
 نیازي به ذکر قرآن کریم در منابع انتهاي مقاله نیست. -8-ب

 وشت یا پاورقی ذکر نمایید.نپاخواهشمند است توضیحات اضافی متن را در  -تذکر


