نشریه مطالعات برق و مهندسی پزشکی آپادانا
دانشجویان محترم خواهشمند است موارد زیر را به هنگام تدوین متن کامل مقاله خود رعایت بفرمایند.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

متن کامل ،فاصله سطر  1و قلم  B NAZANINو با فونت  12که توسط نرمافزار  Wordتایپ شده باشد.
عنوان مقاله وسط چين با قلم ( B TITIR )bold( 14حداکثر تعداد کلمات عنوان  10تا 12کلمه باشد).
نام و شماره دانشجویی دانشجو با قلم  B NAZANAN 10به صورت وسط چين
نام دانشگاه محل تحصيل با قلم  B NAZANAN 10به صورت وسط چين
نام درس مربوطه و نيمسال تحصيلی با قلم  B NAZANAN 10به صورت وسط چين
عنوان چکيده و عناوین بخش های مقاله با قلم B TITIR )bold( 12
مقاله دارای چکيده ( حداکثر  150کلمه)
کلمات کليدی در پائين چکيده آورده شوند (حداکثر  4کلمه).
اسامی داخل متن همه فارسی باشند و معادل انگليسی اسامی خارجی در پاورقی ذکر گردد.
معادل های التين واژهها و اصطالحات در پاورقی قرار داده شوند.

• موارد استنادی در داخل متن ( نام خانوادگی  ،تاریخ) بدون زیرنویس التين آورده شود.
• منظور از موارد استنادی در داخل متن جمالتی است که عينا یا به طور خالصه از سایر منابع مانند مقاله ها و کتاب ها در متن
مقاله استفاده می کنيد.

متن مقاله باید شامل  5قسمت اصلی باشد:
 )1مقدمه :شامل اهمیت وضرورت تحقیق و بیان مسئله
 .1اهميت و ضرورت نوشتن مقاله به گونه ای باشد که منطق انجام پژوهش شما را توجيه کند .در واقع در این قسمت باید
توضيح داده شود که چرا این موضوع برای تحقيق انتخاب شده است؟ اهميت این موضوع در سازمان های امروزی و در دانش مربوطه
چيست ؟
 .2بيان مسئله میبایست نشان دهنده آن باشد که شما در این مقاله به دنبال پاسخ دادن به چه سوالی هستيد؟

 )2روش تحقیق
شامل گام های پژوهش معرفی تکنيک ها و مراحل آن

 )3یافتهها شامل نتایج پژوهش به همراه جدولها و نمودارهای الزم
 .1در این بخش یافته های خود از مقاالت و کتاب ها ،روش تحقيق و یافته های آماری را ذکر کنيد.

 .2واژه جدول برای جدول ها و واژه شکل برای سایر موارد (مانند نمودار ،تصویر و )...استفاده شود .به سبک  ، APAعنوان جدول
در باال و عنوان شکل در پایين آن آورده شود .الزم به ذکر است که در عنوان جدول نوشته میشود جدول  1بعد نقطه بعد عنوان
(جدول شماره  1نادرست است).در مورد شکل ،شکل  .1بعد نقطه بعد عنوان (شکل شماره  1نادرست است).
نکته :سعی کنيد یافته ها را در جدول خالصه کنيد.
 .3مطابق با سبک  APAهيچ خط عمودی در جدول نباشد.
 .4نتایج بيانشده در جدول یا نمودار را مجدداً تکرار نکنيد.

 )4بحث و نتیجهگیری شامل تبیین و تفسیر یافتهها ،و پیشنهادها
ابتدا با بيانی کلی و با ذکر هدف اصلی پژوهش شروع کنيد ،سپس در خصوص نتایج و تعبير و تفسير آنها صحبت نمایيد ،و در پایان
به ذکر پيشنهادها بپردازید.

 )5منابع
منابع در پایان مقاله به صورت زیر نوشته شوند:
كتاب فارسی (تألیف) :نام خانوادگی و نام نویسنده ،تاریخ انتشار .عنوان کتاب ،محل انتشار ،ناشر.
مثال :دالور ،علی ( .)1367روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی .تهران ،انتشارات دانشگاه پيام نور.
كتاب فارسی (ترجمه) :نام خانوادگی و نام نویسنده ،تاریخ انتشار نسخه اصلی .عنوان کتاب .کلمه ترجمه و نام و نام خانوادگی
مترجم سال انتشار ترجمه .محل انتشار ،ناشر.
مثال :ارونسون ،اليوت ( .)1999روانشناسی اجتماعی .ترجمه حسين شکرکن ( .)1385تهران ،انتشارات رشد.
پایان نامه :نام خانواد گی و نام نویسنده .سال .عنوان ،پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری به اضافه عنوان رشته ،نام دانشکده ،نام
دانشگاه.
مثال :خجستهمهر ،رضا ( .)1384بررسی ویژگیهای شخصیتی ،مهارتهای اجتماعی ،سبكهای دلبستگی و ویژگیهای
جمعیت شناختی به عنوان پیشبینهای موفقیت و شكست رابطه زناشویی در زوجهای متقاضی طالق و عادی در اهواز.
رساله دکتری ،دانشکده علوم تربيتی و روانشناسی ،دانشگاه شهيد چمران اهواز.
كتاب انگلیسی :نام خانوادگی ونام نویسنده ،تاریخ انتشار .عنوان کتاب ،محل انتشار ،ناشر.
مثال:
Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical applications of attachment theory. London, Rutledge.

مقاله انگلیسی و فارسی :نام خانوادگی و نام نویسنده ،تاریخ انتشار ،عنوان مقاله ،نام مجله (حروف اول کلمههای اصلی عنوان مجله
انگليسی بزرگ نوشته شوند) ،دوره (یا جلد) ،شماره ،صفحه.
مثال :سيف ،علی اکبر ( .)1369تعریف و طبقهبندی تفکر .دانشنامه.50-65 ،2 ،
Hurtz, G. M., & Donovan, J. J. (2000). Personality and job performance. Journal of Applied Psychology,
85, 869-879.

مقاله الكترونیكی :نام خانوادگی و نام نویسنده ،تاریخ انتشار ،عنوان مقاله ،نام مجله ،دوره (یا جلد) ،شماره ،صفحه ،آدرس وب
سایت ،تاریخ جستجو و استفاده از مقاله در اینترنت در پرانتز.
مثال:
Fullan, M. (1991). A review of the literature on dissemination and knowledge utilization. Elementary
School Journal, 96 (1), 123-150. Retrieved from: http://www.ncddr.org/du/ products/review/review7.html.
(10/3/2008).

