
 

 

 فرمت مقاالت فارسی 

 Microsoft Office Word 2007 :فرمت 

 ) پررنگ Times New Roman 14ب نازنین پررنگ ) معادل التین:  18 :عنوان مقاله

 ] یک سطر خالی [ 

 
پررنگ( نام نویسنده ها به صورت  Times New Roman 11ب. نازنین پررنگ ) معادل التین:  12نام نویسنده )گان(: 

پررنگ برای مقاالت التین تماما به صورت پاورقی آورده  8پررنگ برای مقاالت فارسی و اندازه  9قلم ب نازنین با اندازه ستاره با 

 .شود

  ] سطر خالی4 [

 

نازک باشد برای التین نیز همین حالت  11پررنگ و متن داخل آن  11ب نازنین « چکیده و واژگان کلیدی»کلمات  :چکیده

در نظر گرفته شود. برای نوشتن واژگان کلیدی یک سطر خالی بعد  1.00برای هر دو .  Line spacing در نظر گرفته شود

 80تر از از متن چکیده، فاصله در نظر گرفته شود. در ضمن چکیده بدون ذکر منبع و در قالب یک پاراگراف و طول آن کم

واژه که با کاما از هم جدا شده و در یک خط قرار  7و حداکثر  3کلمه نباشد. واژگان کلیدی نیز حداقل  300تر از کلمه و بیش

سانتیمتر از سمت چپ کاغذ)باال و پایین صفحه هر دو  5/3سانتیمتر از سمت راست و  5/3گرفته باشند. چکیده مقاله با فاصله 

 .های ردیف شده نوشته شودسانتیمتر(، با کناره 3

 

 :تنظیمات صفحه برای متن اصلی مقاله

 Top 3 cm 

Bottom 3 cm 

Right 2.5 cm 

Left 2.5 cm 

Line Spacing single or 1.0 cm 

  

 

 



 

 تنظیمات متن اصلی مقاله:

o نازک نوشته شود 12ب نازنین  متن مقاله 

o پررنگ نوشته شود و با یک خط خالی فاصله از انتهای  12و  13به ترتیب  هاعنوان بخش ها و زیر بخش

 گذاری شودشمارهمتن بخش قبلی تایپ و 

o ها باید دارای تورفتگی به اندازةهمة پاراگراف خط اولcm  7/0 با زدن باشد (tab  انجام کار این 

 (شود تنظیم باید که باشد/. 7 از غیر اشاندازه ورد برنامه فرض پیش در است ممکن ولی شودمی

o پایین آن و در وسط قرار گیرد. گذاری شوند و شماره هر صفحه در بایست شمارهمی صفحات مقاالت

 .توجه شود که شماره صفحات فارسی باشد

o و  11چین با قلم ب.نازنین و اندازة موارد فارسی و به صورت راست ، همةدرج زیرنویس در صورت نیاز به

 .شوند نوشته 9 اندازة Times New Roman چین با قلمزیرنویس های التین به صورت چپ

o شماره و عنوان )توضیح( باشد، که در باالی جدول به صورت وسط چین با قلم باید دارای  جدول هر

ها در داخل متن شود. بهتر است جدولگذاری میشماره 1تایپ و به ترتیب از  10ب.نازنین پررنگ و اندازه

های جداول بایستی به صورت وسط شود، درج گردند. عنوان ستونو پس از جایی که به آنها ارجاع می

چین پررنگ( و کلیه متون در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست 9)ب.نازنین  چین

 باید (.Times New Roman 8 pt) چیننازک( و اگر التین باشند به صورت چپ 10)ب.نازنین

 تاینصور غیر در گیرند، قرار صفحه یک در و نبوده طوالنی جداول که شود سعی االمکان حتی. شوند تایپ

ها باید به صورت فارسی و ول در صفحه دوم نیز تکرار شود. همة اعداد در جدولجد هایستون عنوان باید

فاصله از  ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک سطر خالیوسط چین تایپ شوند. ذکر واحد کمیت

جع در داخل باشند بایستی شماره مرها دارای مرجع میمتن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد. اگر جدول

 .کروشه در انتهای عنوان جدول ذکر شود

o چین در زیر آن ) دقت باید دارای شماره و عنوان )توضیح( باشد که به صورت وسط شکل و نمودار هر

داشته باشید که محل نوشتن عنوان جدول با عنوان شکل و نمودار متفاوت است( با قلم ب.نازنین پررنگ و 

توانند به صورت رنگی و یا ها میشود. نمودارها و شکلگذاری میشماره 1از تایپ و به ترتیب  10اندازة 

ها و جزییات آنها قابل تشخیص ای که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگسیاه و سفید باشند ولی به گونه

ها در شود، درج گردند. ذکر واحد کمیتها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع میباشد. شکل

ها ارجاع شود. هر شکل را با یک سطر خالی فاصله از ها الزامی است. در متن مقاله باید به همة شکللشک

 .متن ماقبل و مابعد آن قرار دهید
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