نحوه تنظيم و ارسال مقاالت
مقاالت ارسالي بايد محتواي پژوهشي داشته و حاوي يافتههاي نوين باشند.
مقاالت ارسالي نبايد قبال در مجالت و همايشهاي ديگر ارائه يا چاپ شده باشند.
جزئیات مقاله ارسالي بايد به شکل ذيل باشد:
مقاالت کامل به صورت فارسي شامل چکیده فارسي ،مقدمه ،مواد و روش کار ،نتايج ،بحث و نتیجه گیري ،و منابع ميباشد.
(مقاله بایستی حداکثر در  5صفحه تنظيم گردد و چکيده نباید بيش از  25۰کلمه باشد).
نوع ،اندازه و سبک قلم مورد استفاده در مقاله ،بايد به صورت جدول زير باشد:

نوع قلم

فونت

سبک قلم

عنوان مقاله

Lotus

۱6

Bold

اسامي نويسنده(گان)

Lotus

۱۲

Bold
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Lotus
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Italic
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Lotus
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عادي

کلمات کلیدي

Lotus

۱0

عادي

تیتر اصلي

Lotus

۱4

Bold

تیترهاي فرعي

Lotus

۱۲

Bold

متن اصلي مقاله

Lotus

۱۲

عادي

فهرست منابع فارسي

Lotus

۱۲

عادي

زيرنويس تصاوير

Lotus
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Bold

عناوين جدول

Lotus
Times
New
Roman
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۱۱

عادي

فهرست منابع انگلیسي

مقاله در صفحه با حاشیه  ۲.5سانتي متري از طرفین و فاصله بین سطرهاي  ۱سانتي متري تايپ گردد .ابتداي هر پاراگراف
بدون فرورفتگي باشد .تصاوير و جداول در داخل متن مقاله و در جاي خود قرار گیرند .مقاله در نرم افزار word ۲003
تايپ نمايید همراه با فرمت  pdfآن به دبیرخانه همايش ارسال فرمايید.
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مسئولیت صحت مطالب و ويرايش مقاله به عهده نويسنده است .بديهي است مقاالتي که ويرايش مناسبي ندارند در کتاب
مجموعه مقاالت همايش منتشر نخواهند شد.
نمونه ای از تنظيم شکلی مقاله در مثال ذیل ارائه می شود:

عنوان مقاله
نام نویسندگان
آدرس نویسندگان (

برای مثال :دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد دامغان ،گروه زیست شناسی ،دامغان ،ایران)
مسئول مکاتباتaaaaaaa@aaa.aaaaa :

چکيده
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
کلمات کليدی :کلمات کليدی ،حداکثر  6کلمه کليدی آورده شود
مقدمه
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

مواد و روش کار
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
نتایج
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
بحث و نتيجه گيری
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
منابع
منابع در متن مقاله با عدد داخل پرانتز ارجاع داده شوند و در انتها به ترتیب حروف الفباي فامیلل نويسلنده اول مرتلب شلوند.
توجه شود که ابتدا منابع فارسي و در ادامه منابع انگلیسي قرار داده شود و شمارهگذاري به صورت پیوسته در هردو باشد.
الف – اگر منبع کتاب است:
نام خانوادگي و حرف اول نام نويسندگان ،تاريخ انتشار ،عنوان کامل کتاب ،شماره چاپ ،ناشر ،شهر ،صفحات .مثال:
حبیبي ،ط .۱38۱ .جانورشناسي عمومي .جلد دوم ،چاپ ششم ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران ،صفحه ( ۱40 -۱50يا  65۱صفحه).
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