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 راهنمای نگارش مقاله کامل

 

توانند به راهنمای آماده سازی پوستر افرادی که تمایل به ارسال مقاله کامل و سخنرانی ندارند می (1

 مراجعه نمایند.

 

 برگ مشخصات مقاله (2

 تألیف در مشارکت ترتیب بهعلمی و  با مشخصات هویتیشامل نام و نام خانوادگی نویسندگان 

 ثابت و همراه نویسنده مسئولتلفن های ذکر شماره همراه با ارائه ایمیل و  مسئولمشخص نمودن نام نویسنده 

 

 متناسب با محتوا، هدف و یافته های پژوهش: ( عنوان3 

 

 و انگلیسی ( چکیدۀ فارسی4 

بر اساس گیری ها و نتیجه، یافتهو چگونگی انجام پژوهش ، روشپژوهش هدف بیان مسأله و شامل چکیده •

 . شودکلمه( بیان  250بدون ذکر سر عنوان )حداکثر همایش و الصه مقاله نگارش خفرمت 

 .باشد 12با اندازه  times & New Roman:  قلم چکیدۀ انگلیسی •

 واژه مشخص شوند. 6تا  3های اصلی مقاله، بین ها )فارسی و انگلیسی(: از میان واژهکلید واژه •

 

 ، هدف و فرضیه(پژوهش ه( مقدمه )مسأل5 

یا فرضیه های پژوهش در انتهای بیان  هاهدفبیان مبانی نظری و پیشینه پژوهش، ارائه بیان مساله، امل: ش مقدمه

 .مساله

  

 . تحقیقجامعه آماری و نمونه، ابزار سنجش، روش اجرا و  بر اساس روش پژوهشمقاالت پژوهشی  :پژوهش ( روش6 

 نابع استفاده شده ذکر شود. ای بر اساس فیش برداری و ممروری و کتابخانهمقاالت و 

 

 (شامل جداول و نمودارهای الزم): ها( یافته7 

 در پرانتز ذکر شود.ها آنارائه شود و در انتها شماره ها آنقبل از  ، نمودار و تصاویرهاتوصیف جدول

 مقاله باشد.  در متنو نمودارها  ، تصاویرهاها، طرحاصل جدول

 



2 
 

 ( بحث8 

ها، ی پژوهشی و توضیح علل احتمالی تناقضای پژوهش با پیشینهه، ترکیب و پیوند یافتهیریگنتیجه :تفسیر بحث و

 .ها و پیشنهادهابیان محدودیتدر بیان مساله ذکر شده است.  به مطالعاتی اشاره شود که قبالً صرفاًدر بحث 

 

 اختیاری است()سپاسگزاری (9 

 

 ( منابع10 

 .تنها منابعی باید ذکر شود که در متن مقاله از آن ها استفاده شده باشدمنابع به صورت ترتیبی و عددی تنظیم گردد. 

 در تنظیم منابع ترتیب زیر رعایت شود:

نام خانوادگی و نام نویسنده)یا نویسندگان(، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه ای که مقاله در آن به چاپ  •

شماره، دوره نشریه و شماره صفحه های مقاله. برای کتاب به جای نام نشریه باید همه مشخصات  رسیده است،

 چاپ و ناشر آورده شود.ونوبت کتاب، محل 

تاریخ بازدید، به روز، ماه و سال را  سپس نشانی و پس از درج عنوان مطلب،برای پایگاه های اینترنتی  •

 بنویسید.

 

 کلمه( بیشتر نباشد. 7000)حداکثر  A4فحه ص 14از  حداکثر حجم مقاله( 11

  

سانتی  1.5فاصله خطوط  13اندازه  B Nazanin)قلم  Word Microsoft  2003,2007افزارمقاله باید با نرم(12

 ( متر

 

 مسئولیت محتوای علمی مقاالت با نویسنده آن می باشد. ( 13

 

 الزم به ذکر است مقاله به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.(14

 

 است. برای کمیته دوران همایش محفوظرد، اصالح یا ویرایش مقاله  حق(15

 

 

 احترام، و تشکر با                                                                                                  

  فرآورده های زنبور عسل همایش دبیرخانه




