نحوه تنظیم اجزای مقاله ،ارجاعات داخل متن و تهیه فهرست منابع
الف) نوع مقاله و داوری آنها:
کلیه مقاالت ارائه شده نباید قبالً در مجله یا همایش دیگری چاپ شده باشند .کلیه مقاالت بهوسیله دو داور به صورت محرمانه مرور و ارزیابی
میگردند و در صورت کسب امتیاز الزم میتوانند به صورت شفاهی ،پوستر یا درج در مجموعه مقاالت قرار گیرند.
در این کنگره دو نوع مقاله قابل ارائه میباشند:
 )1مقاالت تجربی (این مقاالت میتواند کمی یا کیفی باشد ،مانند یک مطالعه موردی)

این مقاالت بیشتر برگرفته از تجربههای کارشناسانی است که مایلند تجربیات خود را مکتوب نموده و در اختیار سایرین قرار دهند .مقاالت
تجربی از بخشهای زیر تشکیل میشود:
 )1صفحه عنوان  )2صفحه متن مقاله شامل :عنوان مقاله بدون ذکر نام نویسندگان  -چکیده  -مقدمه – روششناسی  -بحث  -نتیجهگیری
 قدردانی (در صورت نیاز)  -و فهرست منابع )2مقاالت علمی (این مقاالت میتواند حاصل از پژوهشهای کمی یا کیفی ،نظریهپردازی و یا مطالعات مروری باشد)

این مقاالت مبتنی بر گزارشهای پژوهشهای اصلی بوده که دادههای اولیه یا ثانویه را مورد استفاده قرار داده و با تحلیلهای آماری یا غیر-
آماری به دنبال آزمون فرضیه یا پاسخ به سواالت پژوهشی هستند .مطالعات موردی نیز با توجه به تأکید بر تعداد محدودی از افراد ،گروهها،
سازمانها و واحدهای تحلیل دیگر نیز میتوانند در این دسته قرار گیرند .مقاالتی نیز که به نقد یا ابداع روششناسی ویژهای میپردازند نیز
میتوانند به این گروه اضافه شوند.
مقاالت نظریهپردازی ،مقاالتی هستند که با تأکید بر ادبیات و مطالعات موجود ،بویژه تکامل نظریهها و دیدگاهها سعی در پیشرفت ،شفافسازی
نظریههای موجود یا توسعه نظریههای جدید دارند .در مقاالت مروری نیز تأکید بر فراتحلیلها و ترکیب پژوهشهای قبلی است .الزم به توضیح
است که مقاالتی که تنها به صورت گردآوری صرف یا کنار هم قرار دادن مطالب تهیه شده باشند ،مورد پذیرش قرار نخواهند گرفت.
این مقاالت از بخشهای زیر تشکیل میشود:
 )1صفحه عنوان )2صفحه متن مقاله شامل :عنوان مقاله بدون ذکر نام نویسندگان  -چکیده  -مقدمه – روششناسی  -یافتهها و بحث -
نتیجهگیری و پیشنهادات  -قدردانی (در صورت نیاز)  -و فهرست منابع
در مورد مقاالت نظریهپردازی /مروری نیز باید اشاره داشت که اگرچه نویسنده (گان) میتوانند ترتیب مطالب یادشده را مورد استفاده قرار دهند،
ولی اجزای این مقاالت میتواند به شیوههای گوناگونی تنظیم گردد .مثالً از طریق گروهبندی پژوهش برحسب مشابهت مفاهیم یا نظریهها،
مشابهت روششناسیها بین مطالعات متعدد یا تکامل تاریخی حیطه مورد مطالعه.
مسئولیت دیدگاهها ،نظریهها و یافتههای موجود در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان میباشد.

ب) کاربرد واژههای فرهنگستان علوم
در نگارش مقاله توصیه میگردد از بکار بردن واژههای بیگانه پرهیز شده و به جای آنها از واژگان مصوب فرهنگستان علوم استفاده شود .نامها و
واژههای علمی ،مکانها ،مواد و سایر اصطالحات خارجی در متن مقاله به فارسی نوشته شده و با گذاشتن شماره در باال و سمت چپ این واژهها،
خواننده به زیرنویس همان صفحه که در آنجا واژه مورد نظر به زبان اصلی نوشته شده هدایت گردد .شماره زیرنویسها به صورت پیوسته
انتخاب شود.

ج) زبان ارائه:
کلیه مقاالت باید به زبان فارسی تهیه شده و نیازی به نگارش چکیده به زبان انگلیسی نیست.
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د) طول متن:
حداکثر طول مقاله ارائه شده میتواند  11صفحه باشد که صفحه عنوان ،شکلها ،جدولها و فهرست منابع را نیز در بر میگیرد و مقاالت با تعداد
صفحات بیشتر در دستور کار داوری قرار نمیگیرند.

ه) اندازه کاغذ ،اندازه قلم ،فاصله خطوط و حاشیه:
 مقاله با نرم افزار  Word 2003روی کاغذ  A4و تکستونی تهیه شود و قلمهای بکار رفته به صورت زیر خواهند بود:
 تمامی تیترها /سرعنوانهای مقاله با قلم  B Nazaninاندازه  11پر رنگ )(Bold تمامی متن مقاله (اعم از چکیده ،متن اصلی ،فهرست منابع فارسی) با قلم  B Nazaninنازک  12نگارش گردد .منابع انگلیسی داخلمتن و فهرست منابع انگلیسی انتهای مقاله با قلم نازک .Times New Roman 10
 متن چکیده مقاله در یک پاراگراف و حداکثر  212کلمه باشد .واژههای کلیدی در انتهای چکیده و بین سه تا پنج واژه در انتهایچکیده آورده شود.
 متن اصلی با فاصله خطوط یک سانتیمتر و بصورت تک ستونی تنظیم شود.
 حاشیه مطالب در کلیه صفحات 2 :سانتیمتر از طرف چپ ،راست ،باال و پایین باشد.
نکته :نیمفاصله بین حروف ،در واژههای ترکیبی رعایت شود (برای مثال :میشود ،بهرهمند ،کتابها)

و) تهیه جدولها و شکلها
 در تهیه جدولها از رسم خطوط عمودی خودداری شود و جدولها فقط با ترسیم خطوط افقی تهیه شوند .عناوین جدولها در باالی
جدول نوشته شود .در صورت استفاده جدول از منابع مورد بررسی ،الزم است منبع جدول در زیر آن مشخص شود.
 کلیه تصاویر ،شکلها ،نمودارها ،نگارهها ،نقشهها با عنوان "شکل" در درون متن آورده شوند و عنوان آنها در زیر شکل آورده شود و
در صورت استفاده از منابع مورد بررسی ،الزم است منبع شکل در زیر آن مشخص شود.

ز) ارجاعدهی در متن و تهیه فهرست منابع
منابع موورد اسوتفاده بایود شوامل جدیودترین اطالعوات در زمینوه کوار موورد نظور باشود .منبوعنویسوی براسواآ آخورین نسوخه دسوتورالعمل
) Publication Manual of the American Psychological Association (APAبه شرح زیر تهیه شود:
نحوه ارائه منابع در متن مقاله– منابعی مجاز به ارائه در این بخش هستند که به صورت کتاب ،مقاله یا مقاله کوتاه چاپ شده یوا پذیرفتوه
شده در مجالت مختلف و از طریق کتابخانهها یا پایگاههای اطالعاتی قابل دسترسی باشند .در متن مقاله باید بعد از نام خانوادگی نویسنده(گان)
آن منبع و سال انتشار مقاله در داخل پرانتز آورده شود .درمورد مقاالتی که بیش از دو نویسنده دارنود ،فقوط نوام نویسونده اول هموراه بوا کلموه
“همکاران” (برای منابع فارسی) و یا حروف ( et al.برای منابع خارجی) آورده شوند .به عنوان نمونه:
 (شهبازی)1131 ، (رضاییزاده و همکاران)1131 ، )(Rasheed, 2000 )( (Elder & druy, 2001در منبعنویسی درون متن از عالمت & به جای واژه  andاستفاده شود). )(Azizi et al., 20102

نحوه ارائه فهرست منابع – الزم است به کلیه منابع فارسی و التین در متن اشاره شده و در فهرست منابع ،ابتودا منوابع فارسوی و سو س
منابع التین ،به ترتیب حروف الفبا آورده شود .در صورتی که از یک نویسنده بیش از یک مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد بایود مقالوههای آن
نویسنده بر حسب تسلسل زمانی افزایشی شمارهگذاری گردد .در صورتی که یک نویسنده مقالههایی مستقل و مشترک با سایر نویسندگان داشته
باشد ،ابتدا مقالههای مستقل وی و س س مقالههای مشترک او به ترتیب حروف الفبای نام فامیل نفرات بعدی و تسلسول انتشوار ،شومارهگذاری
میگردند .برای آگاهی از شیوه نوشتن منابع براساآ دستورالعمل  APAبه نمونههای زیر توجه شود:
 کتاب
شهبازی ،ا .)1132( .توسعه و ترویج روستائی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
Roling, N. (1988). Extension science: Information systems in agricultural development. Cambridge:
University of Cambridge.
Roling, N., and Jiggins, J. (1998). The ecological knowledge system. In N. Roling, and M. A.
Ewagemakers (Eds.), Facilitating sustainable agriculture: Participatory learning and
adoptive management in times of environmental uncertainty, Cambridge: PP. 283-311.
 مجله ،با یک نویسنده
ملک محمدی ،ا .)1131( .شاخصهای مشارکت مردمی در مدیریت منابع طبیعی .جهاد ،شماره  ،131صص .13-21
Karami, E. (1986). Agricultural extension in development theory: Some conceptual and
empirical considerations. Journal of Extension Systems, 2 (2), 61-69.
 مجله ،دو نویسنده
زمانی ،غ ،.و آزادی ،ح .)1131( .انتخاب آگاهانه و تحصیل در رشته کشاورزی .مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره ،13
شماره  ،2صص .122-112
Salmanzadeh, S., and Jones, G.E. (1981). Transformations in the agrarian structure in
Southwestern Iran. The Journal of Developing Areas, 15 (2), 199-214.
 پایاننامه
موحدی ،ر .)1133( .بررسی اثربخشی طرحهای مشترک تحقیقی  -ترویجی از دیدگاه مروجان و محققان استان لرستان و کرمانشاه.
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تربیت مدرآ.
Holtom, d. (2004). Coercion and consent: The World Bank in Tanzania, 1970 - 2001, Ph.D.
Dissertation. Centre for Development Studies, University of Wales, Swansea, UK.
Nkomo, N. (2009). A comparative analysis of the web information seeking behavior of students and
staff at the University of Zululand and the Durban University of Technology. M.A. Thesis.
University of Zululand.
 همایش ،کنفرانس ،سمینار ،گردهمایی ،سمپوزیوم
سالجقه ،آ ،.و مالزاده ،م .)1132( .نقش سرمایههای اجتماعی در ایجاد سرمایههای فکری (مطالعه موردی :شرکت سیمان کرمان و
سیمان بعثت رفسنجان) .مجموعه مقاالت اولین همایش منطقهای حسابداری سرمایه فکری ،گنبد کاووآ 1 ،اردیبهشت ،صص .1-3
Karamidehkordi, E., and Hashemi, A. (2010). Farmers’ knowledge of integrated pest management:
A case study in the Zanjan province in Iran. Paper presented at the Innovation and Sustainable
Development in Agriculture and Food (ISDA) June 6th, Montpellier, France.
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 سایت
مرکز آمار ایران .)1131( .چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال  .1132قابل دسترسی در آدرآ اینترنتی:
><http://library.sci.org.ir.DIGIB/getfile.aspx?filed=1999
Wenjuan, N., Huimin, W., and Lei, Q. (2009). A framework of trans-boundary water conflict model
based on qualitative simulation of behavior. International Conference on Engineering
Management and Service Sciences. Available at: <www.ieeexplore.ieee.org>.
توجه:الزم است که آدرآ دقیق الکترونیکی مقاالت  ،پایان نامهها و کتب برگرفته از اینترنت درپایان منابع قید گردد.
نکته :الزم است تمام مقاالت در قالب سر برگ کنگره که در وب سایت قرار دارد ،تنظیم شوند.

آدرآ دریافت سربرگ کنگره در وب سایت :اطالع رسانی

فایل ها

سربرگ نگارش مقاالت

ح) ارسال مقاله و دریافت نتیجه
 کلیه مکاتبات اعم از ثبت نام ،دریافت چکیده و متن مقاالت ،اعالم نتایج داوریها صرفاً از طریق وب سایت کنگره صورت میپذیرد.
 تعداد مقاالتی که نام هر نویسنده می تواند در آنها ثبت گردد ،پنج مقاله می باشد .ضمن اینکه قرار گرفتن نام وی به عنوان نویسنده اول،
فقط در دو مقاله امکان پذیر است.
 اعالم وصول مقاالت به منزله پذیرش ،ارائه و چاپ آنها نمیباشد.
 مقاالت پذیرفته شده از سوی هیأت داوران ،به صورت سخنرانی ،پوستر و درج در مجموعه مقاالت است.
 درج مقاالت پذیرفته شده در مجموعه مقاالت یا کتاب چکیده ،مشروط به پرداخت هزینهها تا تاریخهای اعالم شده در سایت کنگره است.

صفحه مشخصات نویسندگان
(قلمها طبق راهنمای زیر و متن به صورت وسطچین تنظیم گردد)
صفحه مشخصات نویسندگان به طور مجزا از بخشهای زیر تشکیل شده است:
نام کنگره (با قلم  B Nazaninاندازه  22پر رنگ ))(Bold
نوع مقاله (علمی یا تجربی)( ،با قلم  B Nazaninاندازه  22پر رنگ ))(Bold
محور اصلی کنگره (با قلم  B Nazaninاندازه  13پر رنگ ))(Bold
عنوان فارسی مقاله (با قلم  B Nazaninاندازه  11پر رنگ ))(Bold
نویسندگان به ترتیب و تعیین نویسنده مکاتبه کننده با عالمت ستاره (با قلم  B Nazaninاندازه  11پر رنگ ))(Bold
سمت یا مرتبه علمی و دانشگاه /موسسه محل کار یا تحصیل نویسندگان به ترتیب (با قلم  B Nazaninاندازه  )12و آدرآ ایمیل هر کدام از
نویسندگان (با قلم  B Nazaninاندازه )12
آدرآ ،شماره تلفن ثابت و همراه نویسنده مکاتبه کننده (با قلم  B Nazaninاندازه )12
صفحه مشخصات نویسندگان را از وب سایت کنگره دریافت نموده و مشخصات خود را در آن جایگزین نمایید.
صفحه مشخصات نویسندگان
فایل ها
آدرآ دریافت صفحه مشخصات نویسندگان در وب سایت :اطالع رسانی

نکته بسیار مهم :این صفحه ،جزء فایل اصلی مقاله نباشد.
پس از بارگذاری اصل مقاله ،فایل مشخصات نویسندگان را بارگذاری نمایید (با فرمت  docیا .)docx
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ی) تماس با کنگره
عالقهمندان برای اطالعات بیشتر میتوانند از طریق آدرآ ،وب سایت و ایمیل زیر با دبیرخانه کنگره تماآ حاصل نمایند:
http://iaeea2016.shirazu.ac.ir
Email: iaeea2016@shirazu.ac.ir

 آدرس دبیرخانه در شیراز:
شیراز ،باجگاه ،دانشکده کشاورزی ،بخش ترویج و آموزش کشاورزی ،دبیرخانه ششمین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی
ایران کد پستی31111 -11131 :
تلفن23111113113 :
موبایل23213231121 :
فاکس23112231232 :
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