
 1396دانشگاه هنر اصفهان هفته پژوهش  فراخوان مقاالت

  : نامه تدوين مقاالت هفته پژوهششيوه
  

ها بايد به زبان فارسي و با رعايت اصول و آيين نگارش اين زبان باشند. و مسئوليت مطالب مطرح شده در مقاله به عهده نويسنده مقاله .1
  يا نويسندگان است.

  ها بايد حاصل كار پژوهشي نويسنده يا نويسندگان باشند. مقاله .2
  ارايه مقاله به صورت مشترك بين استاد راهنما و دانشجو ارسال تأييديه استاد راهنما همراه مقاله الزاميست.در صورت  .3
   Researchsup@aui.ac.ir	:تنها از طريق آدرس الكترونيكي گاهدانش دفتر امور پژوهشيارسال مقاله به  .4

  ذيل:موارد مندرج 
مقاله همراه با مشخصات كامل نويسندگان (نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، نام دانشگاه، رشته تحصيلي و  چكيده wordفايل  -1

  آدرس الكترونيكي)
   pdfو فايل   wordارسال فايل متن كامل مقاله به صورت فايل -2
  هاي زير باشند:پژوهشي به ترتيب داراي بخش -بايد داراي ساختار علمي مقاله -3

  اطالعات مقاله جهت ارسال براي داور (صفحه بدون شماره): شامل عنوان كامل مقاله، عبارت كد مقاله، عبارت كد داور. ةصفح• 
بدون شماره) شامل عنوان كامل مقاله (عنوان مقاله بايد كامالً گويا و بيانگر محتواي مقاله  ةمشخصات نويسنده: (صفح ةصفح• 

باشد)، نام و نام خانوادگي نويسنده يا نويسندگان به همراه رتبه علمي، نام موسسه يا محل اشتغال، نشاني، شماره تلفن، پست 
تر از نويسنده اول باشد بايد به صورت كتبي توسط نويسندگان به دفدار مكاتبات، در صورتي كه غير الكترونيكي (نويسنده عهده

  معرفي شود). رخانهيدب
كلمه، (بايد به تنهايي بيان كننده تمام مقاله و شامل بيان مسأله، سوال تحقيق، اهداف و روش تحقيق،  300: حداكثر يچكيده فارس• 

  گردد. ه و كليد واژه (سه تا پنج كلمه) در يك صفحه مجزا تنظيم ميگيري باشد) با ذكر عنوان مقالها و نتيجهترين يافتهمهم
هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله) اهداف تحقيق، معرفي مقدمه شامل: طرح موضوع (بيانگر مسأله پژوهش، فرضيه• 

  كلي مقاله و پيشينه تحقيق
  روش تحقيق• 
  گيري تحقيقها و نتيجهها، يافتهيمتن مقاله شامل مباني نظري، مطالعات و بررس• 
بندي موارد طرح شده) و شامل پاسخ به سوال تحقيق در قالب اي منطقي و مستدل (همراه با جمعنتيجه تحقيق: بايد به گونه• 

  هاي تحقيق باشد.ارايه يافته
كه به ترتيب با شماره در متن و  هاي التين و توضيحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله،ها: شامل معادلنوشتپي• 

  نوشت در انتهاي مقاله درج گردد.به صورت پي
  منابع فارسي و التين به ترتيب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگي نويسنده.• 
 ترجمه كاملي از -ب سندگانيمشخصات نو -آيد: الفبخش انگليسي: شامل دو صفحه كه در انتهاي مقاله پس از منابع مي• 

  كلمه)500فارسي(حداكثر  چكيده
صفحه (با تمام  18) حداكثر 11سايز   Times New Romanو انگليسي  12سايز  B-Nazaninمتن مقاله (با فونت: فارسي  .5

  سطر) تنظيم گردد. 32اطالعات: عكس، متن، نقشه و كليه تصاوير) يك رو (هر صفحه 
اري شده گذاطالعات مقاله جهت ارسال براي داوري بايد به ترتيب شمارهجز صفحه مشخصات نويسنده و صفحه كلية صفحات به .6

  باشند.
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) و اشاره به منبع  jpg فرمتو با  dpi 300ها با كيفيت مناسب (تصاوير با دقت حداقل تعداد ضروري تصاوير، نمودارها و جدول .7

  باشد.و تعيين محل آنها در مقاله حائز اهميت مي
   و عنوان تصاوير در پايين آنها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و يا تصاوير در ذيل عنوان آنها بايد ذكر شود.عنوان جداول در باال •
  ):نيو الت يشيوه درج منابع (فارس .8

  صورت: (نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار: صفحه)در متن مقاله به• 
  صورت:                   در فهرست منابع پايان مقاله به• 

  : نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان كتاب. جلد. نام مترجم يا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.هاكتاب
  هاي مقاله در مجله.ره مجله. شماره صفحه: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله. شماهامقاله
  .خيه در تارشد يابيبه طور كامل. باز ينترنتي). عنوان سند. از آدرس اخي: نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده. (تارينترنتيا سند

  مقاالت بعد از ارسال به آدرس الكترونيك دبيرخانه و دريافت كد و تأييديه ثبت نهايي خواهند شد. .9
  اي خارج از ضوابط مورد نظر باشد، از فهرست موارد بررسي حذف خواهد شد.چنانچه مقاله .10
  

  مهم: مالحظات
ارسال مقاالت تنها از طريق آدرس الكترونيكي دبيرخانه قابل ثبت است (از مراجعه حضوري جهت پيگيري يا تحويل مقاله خودداري  -

  فرماييد)
عيين شده دريافت ميشود مورد قبول دبيرخانه است پس تأييد رسيد و دريافت كد مقاله توسط تنها مقاالتي كه در محدوده زماني ت -

  نويسنده مبني بر ثبت مقاله پژوهشگر است.
  اعالم خواهد شد.  1396آذر ماه  26از طريق سايت معاونت پژوهشي دانشگاه تا و اعالم مقاالت برگزيده  نتيجه پذيرش مقاالت -

 


