
 ارسال مقاله  شیوه نامه

مطابق با راهنمای  تجربه زیستهو  پژوهشی-علمی  شود مقاالت خود را در دو زمینه از پژوهشگران و فعاالن اجتماعی در این حوزه دعوت می

 نند.نگارش زیر تدوین ک

 :پژوهشی -علمی مقاالت  نگارش ساختار کلی

 باشند زیر هایترتیب دارای بخش پژوهشی داشته و به -ها باید ساختار علمی مقاله: 

 

  مشخصات نویسنده/ نویسندگان: این صفحه باید بدون شماره، شامل عنوان کامل مقاله )عنوان مقاله باید کامالً گویا و

همراه رتبه علمی، نام مؤسسه یا محل اشتغال،  ام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، بیانگر محتوای مقاله باشد(، ن

 .نشانی، شماره تماس و پست الکترونیکی باشد

  کلمه، با ذکر عنوان مقاله و کلیدواژگان )سه تا پنج کلمه( در یک صفحه  022و حداکثر  052چکیده فارسی: حداقل

تنهایی بیان کننده تمام مقاله و شامل طرح و بیان پرسش پژوهش، اهداف و روش  هجداگانه تنظیم گردد. چکیده باید ب

 . گیری باشد ها و نتیجه ترین یافته پژوهش، مهم

 مقدمه: شامل طرح موضوع )بیان پرسش یا فرضیه، هدف یا اهداف پژوهش، ضرورت یا اهمیت پژوهش( باشد. 

 روش تحقیق 

  گیری تحقیق باشد ها و نتیجه ها، یافته تن مقاله: شامل مبانی نظری، مطالعات و بررسیم. 

 بندی موارد طرح شده( و شامل پاسخ به سؤال تحقیق در  ای منطقی و مستدل )همراه با جمع گونه نتیجه تحقیق: باید به

 .های تحقیق باشد قالب ارائه یافته

  خانوادگی نویسنده مرتب گردد  رحسب نامترتیب حروف الفبا ب منابع و مآخذ: به. 

  سطر، با قلم  00(، در هر صفحه ری)با تمام اطالعات: عکس، متن، نقشه و تصاو روکیصفحه  55متن مقاله: در حداکثر-B

Nazanin  ویا 50اندازه Mitra  گردد. میتنظ 55اندازه 

 تجربه های زیسته: مقاالت نگارش کلیساختار 

 های همایش شامل: یا گروه اجتماعی در مورد محدوده واکاوی فعالیت های انجام شده یک تشکل و تجربه زیسته مبتنی بر 

 یمحل اشتغال، نشان اینام مؤسسه  سندگان،ی/ نوسندهینو ی: ، نام و نام خانوادگشامل سندگانی/ نوسندهیمشخصات نو، 

 باشد. یکیشماره تماس و پست الکترون

 

  و راهکارهای اتخاذ شده و نتایج بدست آمده فعالیت های انجام شده، چالش ها 

 شود. انیو ساده به شکل نقل آنچه که اتفاق افتاده است ب یعلم یتواند با زبان یم ستهیتجربه ز 

 های مرتبط  ع، منابع ارجاعی و تصاویر یا شکلتجربه ها الزم است به صورت مستند با ذکر محل ، تاریخ، شرح موضو

 صورت بندی بشود 

 سطر، با قلم  00(، در هر صفحه ری)با تمام اطالعات: عکس، متن، نقشه و تصاو کرویصفحه  52در حداکثر  متن مقاله-B

Nazanin  ایو50اندازه  Mitra  گردد. میتنظ 55اندازه 

 

 

 

 



 راهنمای نگارش چکیده گسترده

هایی چون چکیده و واژگان کلیدی،  شوند؛ که شامل بخش تر تنظیم می های گسترده برپایه ساختار مقاله اصلی و به شکلی کوتاه چکیده

محتویات و ترین  گیری و پیشنهادهاست. به طور کلی چکیده گسترده بایستی بتواند اصلی ها، بحث و نتیجه شناسی، یافته مقدمه، روش

 ها بسیار مهم است.  بنابراین، رعایت شیوه نگارش علمی در این چکیدههای پژوهشی را به گونه شفاف و روان برای خواننده ارائه دهد.  یافته

 
 

 

 عنوان مقاله

 نویسنده اول، نویسنده دوم، نویسنده سوم... 

 

  شود. خالصه اشاره می ها به صورت روش و یافته که در این بخش به اهداف، 052تا  022چکیده حداکثر . چکیده :1

  است که واژگان با خط  55اندازه قلم در این بخش واژه با توجه به موضوع پژوهش انتخاب شود.  5حداکثر  کلیدی:واژگان

  فاصله از یکدیگر جدا شود.

 مقدمه. 2

شود تا خواننده با فضای  کامال خالصه ارائه می ای ها و پیشینه پژوهش در این بخش به گونه ها/فرضیه بیان مسئله، هدف، پرسش

 استا شود. هم ر  مطالعه

 شناسی . روش3

  و خالصه در این بخش آورده شود. شناسی پژوهش )جامعه، نمونه، ابزار و روش تجزیه و تحلیل( شفاف، صریح روش

 ها . یافته4

 های پژوهش، به طور خالصه گزارش شود. ترین یافته مهم

 گیری . بحث و نتیجه5

 خط آورده شود. 4تا  0ترین یافته پژوهش به همراه پیشنهادها در  در این بخش تحلیل و تبیین مهم

 چکیده گسترده



 

 ساختار کلی چکیده گسترده 

Extended Abstract Structure and Format 

 کلمه 252تا   222

)بدون احتساب عنوان و 

 اسامی نویسندگان(

 (Abstractچکیده کوتاه ) .5

 واژه ( های کلیدیKeywords:)  کلمات اصلی
که در متن مقاله قابل بررسی و جستجو باشند 

 )سه الی پنج کلمه به ترتیب الفبا(

1. Abstract 
 Keywords 

 کلمه 2222تا  1522

 

 مقدمه  .0

 بیان مسئله 

 هدف 

 ها/ فرضیه پرسش 

 پیشینه 

 شناسی روش .0

 ها یافته .4

 گیری نتیجه .5

2. Introduction 
 Problem statement 

 Purpose 

 Questions / Hypothesis 

 Background 

3. Methodology 
4. Findings 

5. Conclusion 

 

  صفحه تنظیم شود 4کل مطالب حداکثر در. 

  عنوان مقاله: قلمTimes New Roman چین و برجسته  حروف بزرگ، وسط، 50، سایز(Bold) 

  تیترها: قلمTimes New Roman و برجسته  55، سایز(Bold) 

 ها: قلم  متنTimes New Roman  تراز دو طرف 55و سایز ،(Justified) باشد. 5، فاصله بین خطوط 

 چکیده   متن(Abstract:)  قلمTimes New Roman  تراز دو طرف 52و سایز ،(Justified،)  باشد 5فاصله بین خطوط 

 بندی راهنما رعایت شود. قالب و عنوان 

 از زیرنویس استفاده نشود. 

 

 

 


