راهنمای نویسندگان همایش ملی کارکرداهی اجتماعی کتابخاهن اهی عمومی
به منظور یکسانسازی مجموعه مقاالت کنفرانس و نیز به دلیل آنکه امکان ترکیب فایل کامپیوتری آنها
فراهم شود ،الزم است همه مقاالت ارسالی از یک فرمت یکسان پیروی کنند .بر این اساس این راهنما جهت
استفاده شرکت کنندگان ،تهیه شده است:
ساختار کلی مقاله شامل:
 -1عنوان کامل مقاله در یک یا دو سطر به صورت تک فاصله با قلم  B zarو اندازه  16ضخیم (.)Bold
 -2نویسنده مسئول :نام و نام خانوادگی ارائه دهنده مقاله و ایمیل مسئول مقاله اگر فردی غیره از ارائه
دهنده است آورده شود(آدرس ایمیل با قلم  Times New Romanو اندازه  12تایپ شود).
 -3نام و نام خانوادگی نویسنده اول ،نویسنده دوم( ... ،با قلم  B zarو اندازه  13ضخیم).
 نکته :درجه علمی ،رشته تحصیلی ،نام دانشگاه یا مؤسسه و نام واحد مربوط به هر کدام از
نویسندگان در پانویس آورده شود.
 -4چکیده و متن اصلی مقاله
چکیده:
الزم است متن چکیده در یک پاراگراف با قلم  B Zarو اندازه  12و با فاصله خطوط  ،1همچنین فاصله 3/5
سانتیمتر از لبه های سمت راست و سمت چپ کاغذ با کنارههای ردیف (تنظیم) شده نوشته شود .طول چکیده
نباید کمتر از  100کلمه و بیشتر از  250کلمه باشد .چکیده انگلیسی نیز با همین شیوه ،با قلم Times New

 Romanاندازه  12نوشته شود .چکیده باید دارای بخشهای زیر باشد:
زمينه و هدف :توضیح دهید که شکاف علمی یا مسئله ای که پژوهش شما به دنبال آن انجام شده است،
چیست؟ و چرا اهمیت دارد که به این مسئله پرداخته شود؟ و دقیقاً هدف مقاله چیست؟
روش :روش اجرای پژوهش شامل بیان رویکرد پژوهشی ،نوع پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه و روش
نمونه گیری ،ابزار گردآوری داده ها و روایی و پایایی آن ،روش تجزیه و تحلیل داده می باشد که باید به طور
روشن بیان شود.
يافتهها :از تحلیل داده های بدست آمده در پژوهش چه یافته هایی حاصل شده است .به صورت مختصر بیان
کنید.
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نتايج و کابردهای احتمالی :به طور کلی نتایج پژوهش چیست؟ نتایج حاصل از این پژوهش در چه زمینه
ها یا سازمانهایی کاربرد دارد؟ آنها را بیان کنید.
اصالت/ارزش :جنبه نوآوری پژوهش انجام شده کدام است؟ از چه جنبه هایی با کارهای مشابه تفاوت یا
برتری دارد؟
کليدواژهها :کلیدواژه ها را از کلمات و اصطالحاتی انتخاب کنید که بیانگر محتوای اصلی پژوهش شما
باشد .برای مقاله حداقل  3و حداکثر  5کلیدواژه تعیین کنید.
متن اصلی مقاله:
الف) شکل ظاهری مقاله
متن اصلی مقاله به صورت تک ستونی با قلم  B zarدر اندازهی 14و مطالب انگلیسی با قلم Times
 New Romanدر اندازهی  12در صفحهی  A4و با فاصله خطوط  1سانتی متر نگاشته شود .حاشیه متن از
لبه سمت راست  3/5و لبه سمت چپ صفحه  2/5سانتیمتر باشد .عنوان همه بخشها یا زیر بخشها نیز با
همین قلم و همین اندازه باشد ،ولی به صورت ضخیم ( )Boldتایپ شود .مطالب هر صفحه تا  20خط و
کل مقاله حداکثر تا  20صفحه باشد.
ب) نويسندگان توجه نمايند که متن اصلی مقاله ،حتی المقدور بخشهای زير را شامل شود:
مقدمه :شامل بیان مسأله ،هدف (ها) و معرفی اجمالی ساختار پژوهش باشد.
مبانی نظری :پس از مقدمه بایستی به مبانی نظری و ادبیات پژوهش شامل تعاریف ،الگوها ،ابعاد ،مؤلفهها،
زمینههای مطالعه و  ...پرداخت.
روش :روش اجرای پژوهش شامل بیان رویکرد پژوهشی ،نوع پژوهش ،جامعه آماری ،حجم نمونه و روش
نمونه گیری ،ابزار گردآوری دادهها و روایی و پایایی آن و همچنین روش تجزیه و تحلیل دادهها می باشد
که باید به طور روشن بیان شود.
يافتهها :یافتههای پژوهش شامل مشخصات جمعیت شناختی پژوهش و نتایج تحلیل آماری ،درصورت نیاز
همراه با جدولها و نمودارهای ضروری قید شود.
بحث و نتيجهگيری :نتایج و بحث شامل تفسیر و توضیح نتایج کمی و تشریح داللتهای آنها ،ارائه
یافتههای اصلی تحقیق ،مقابله و مقایسه نتایج تحقیق با یافتههای پژوهشهای مرتبط پیشین ،پیشنهادهای
کاربردی ،پیشنهادهایی جهت تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق میباشد.
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نحوه ارسال مقاله به دبیرخانه:
دبیرخانه کنفرانس از بررسی مقاالتی که مطابق این دستور العمل تهیه نشده باشد ،معذور است .مقاالت ارسالی
جهت قرار گرفتن در فرایند داوری باید در فرمت فایل ورد تهیه و از طریق سایت کنفرانس ارسال شوند .برای
این منظور پژوهشگران محترم بایستی به سایت کنفرانس به نشانی  hamayesh.ipla.irمراجعه کرده ،پس از
ثبت نام و ورود به سایت مقاله خود را ارسال کنند.
پانویسها:
کلیه پانویسهای فارسی باید به صورت راست چین ،با قلم  B zarاندازه ،11و پانویسهای انگلیسی به صورت
چپ چین ،با قلم  Times new Romanو اندازه  10نوشته شوند.
فرمولها ،معادالت و روابط:
برای نمایش روابط و فرمولهای ریاضی از جدول با خطوط نامرئی استفاده گردد( .استفاده از Microsoft

 )Equationدر نوشتن فرمولها توصیه میشود .در صورتی که فرمولها در محیط ورد (مایکروسافت نسخه
 )2007تهیه شوند فایل ارسالی باید حتما با پسوند  *.docxذخیره شود تا از تبدیل شدن فرمولها به عکس
جلوگیری شود .همه فرمولها به ترتیب از  1شماره گذاری شوند و شماره هر فرمول در داخل پرانتز قرار گیرد.
دو نمونه فرمول در زیر آمده است.
()1
()2

جدولها:
هر جدول باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد ،که در وسط و باالی جدول با قلم  B zarو اندازه 11
تایپ و به ترتیب از  1شماره گذاری شوند .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جایی که به آنها ارجاع
میشود ،درج گردند .عنوان ستونهای جداول بایستی به صورت وسط چین ( ،B zarاندازه  10ضخیم) و کلیه
متون در داخل جدول اگر به صورت فارسی باشند ،راست چین ( ،B zarاندازه  )11و اگر التین باشند به
صورت چپ چین ( Times New Romansو اندازه  )10تایپ شوند .همه اعداد در متن مقاله و جدولها باید به
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صورت فارسی و ارقام در ستون های جدول ها وسط چین تنطبم شوند .هر جدول با یک سطر خالی فاصله از
متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد (توجه شود که خود جدول نیز باید در موقعیت وسط چین نسبت به طرفین
کاغذ قرار گیرد) .درمیان جدول های متوالی و یا جدولها و نمودارها حتماً توضیحات آورده شود و جدولها
بدون توضیح بدنبال هم آورده نشوند.
شکلها و نمودارها:
هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان (توضیح) باشد که به صورت وسط چین در زیر آن با قلم B zar
و اندازه  11تایپ و به ترتیب از  1شمارهگذاری میشود .شکلها در داخل متن و در جایی که به آنها ارجاع
میشود ،درج گردند .ذکر واحد کمیتها در شکلها الزامی است .در متن مقاله باید به همه شکلها ارجاع
شود .در تهیه شکلها توجه کنید که اندازه اعداد ،واژهها ،کمیتها و راهنمای منحنیها به قدر کافی بزرگ
باشد تا پس از درج در مقاله ،کامالً واضح و خوانا باشند.
شیوه استناددهی درون متنی
ارجاعات مقاله در متن ،با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و بدون نیاز به ذکر شماره صفحه پس از
سال انتشار (همگی داخل پرانتز) آمده و در پایان مقاله اطالعات کامل کتابشناسی به روشی که در ادامه بیان
میشود ،بیاید:
قواعد استناددهی منبع در متن به شيوه APA
بمنظور استناددهی (اعم از دورن متنی يا برون متنی) شيوه نامۀ  APAويرايش ششم در نظر
گرفته شده است.

