همایش ملی طراحی پارچه و لباس
الگوي تهية مقاله کامل
(عنوان مقاله حداکثر در  61کلمه با قلم  B Titrاندازه )61
نام ونام خانوادگي نويسندهی اول ،1نام ونام خانوادگي نويسنده دوم (BNazanin) ،2اندازه  12و پررنگ
-1سمت نويسندة اول )(BNazaninاندازه  11و پررنگ و آدرس ايمیل)Email: (Times 10 pt
-2سمت نويسندة دوم)(BNazaninاندازه  11و پررنگ و آدرس ايمیل)Email: (Times 10 pt

چکیده
درمتن چکيده ازذكرمقدمات وكليات خودداري شود و مستقيماً به مسأله مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس كار ،وميزاان موفقيز ايزن
مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .در چکيده از ذكر جاييات كار ،شکلها ،جدول ها ،فرمولها ،و مراجع پرهيزا
كنيد .چکيده حداكثر شامل  033كلمه در يک يا دو پاراگراف بوده با قلم  BNazaninاندازه  11براي نوشتار فارسي و با قلزم Times
 New Romanبا اندازه  13براي لغات انگليسي نوشته شود.
واژههای كلیدی :حداكثر  6واژه ،مجاا شده با ويرگول ،باقلم  BNazaninاندازه 11براي نوشتار فارسي و براي لغات انگليسي با قلم
 Times New Romanبا اندازه .13

عناوين اصلي در نگارش مقاله :عنوان مقاله ،نام نويسندگان ،چکيده ،واژههاي كليدي ،مقدمه و هدف و پيشزينه حققيز ،
نتايج و بقث ،پيشنهادات ،منابع.
 -1مقدمه
متن مقاله نيا همچون بخش چکيده ،با قلم  BNazaninاندازه  11و قلم Times New Romanبا اندازه  13براي لغزات انگليسزي
نوشته شود .عنوانبخش ها بايد باقلمBNazaninاندازه 1١و پررنگ و شماره گذاري شده با شروع از  1و با حورفتگي از ابتزداي خزو و
فضاي سفيد  6نقطه با بخش بااليي نوشته شود.كل متن (شامل چکيده) بايد به صورت حکفاصله و از دو طرف حراز با قلم BNazanin
اندازه  11نوشته شود.

 -2طول مقاله
كليه مقاالت كامل حوسو داوران مورد ارزيابي قرار ميگيرند .به اين منظور الزم اس فايل مقاله ،كه مطاب با ضوابو اين راهنما حهيزه
شده ارسال شود .سايرفرم ها يا ارسال فايل ازطري  emailقابل پذيرش نميباشد .همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و
كليه اجااي آن شامل شکلها و جدولها باشد .مقاالت بايد در اندازه صفقه A4چاپ شده باشزند .بزا حوجزه بزه مقزدودي در چزاپ
مقاالت ،تعداد صفحات مجاز برای مقاله حداكثر  15صفحه ميباشد .اين حعداد صفقات با در نظرگيري حمامي شکلها ،جزداول و
مراجع مقاله ميباشد .هر مقاله بايد به صورت wordو PDFحهيه و ارسال شود .مسئولي قابل نمايش بودن  PDFحهيه شده ،بزر
روي مرورگرهاي معمول همچون  Acrobat Readerمستقيماً برعهده نويسنده مقاله اس  .لذا قبل از ارسال مقاله ،از نمايش صزقي
مقاله بر روي  Acrobat Readerموجود بر كامپيوحري ديگر اطمينان حاصل نماييد .براي اين منظور ،حتمزاً در هنگزام حوليزد ،PDF
قلم بکاررفته را بصورت حعبيه شده ) (Embedded Fontاستفاده نماييد .نويسندگان مقترم مقاالت بايد حوجه داشته باشند ،همزايش
از پذيرش مقاالحي كه خارج از اين چارچوب حهيه شده باشند ،معذور اس .
در هر بخش يا زيربخش يک يا چند بند (پاراگراف) وجود دارد .دق شود كه جمالت هر بند زنجيروار به هم مربوط باشند و يزک
موضوع را دنبال كنند.
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 -3حاشیه ها
رعاي اين ضوابو براي همه نويسندگان مقترم اجباري اس  .براي نگارش مقاالت فارسي ضروري اس از نرم افاار  Wordاسزتفاده
شود .از فون  BNazaninاندازه 11و فاصله خطوط  singleدر حهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد .متن مقاله به صورت حکستوني و
با حاشيه  03ميليمتر از راس و  ١2ميليمتر از چپ و  03ميليمتر از باال و پايين حهيه گردد.

 -4عنوان بخش ها
عنوان بخشها بايد باقلم  BNazaninاندازه 1١و پررنگ و شماره گذاري شده با شماره بخش و با فاصله يک خو خالي از بخش قبلزي
و يک خو خالي از متن نوشته شود .اولين خو همه پاراگرافها ،به جا اولين پاراگراف بعد از متن ،به صزورت هماهنزگ  13ميليمتزر
فرورفتگي داشته باشد.

 -4-1عنوان زيربخش ها
عنوان زيربخشها بايد باقلم  BNazaninاندازه 1١و پررنگ و شماره گذاري شده بصورت زير بخش (مانند  )1-1نوشته شود.

 -5جدول ها و شکل ها
هر جدول يا شکل بايد داراي شماره و عنوان و حوضي باشد كه باقلم  BNazaninپررنگ واندازة  13نوشته شود .عنوان جداول بصورت
وسو چين در باالي جدول و عنوان شکلها بصورت وسوچين در زير شکل نوشته شود .درمتن مقاله بايد به همه جداول يا شزکلهزا
ارجاع داده شود.
جدول  1-1مقايسهی پوشاک باالتنه ايلخاني ،تیموری
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تصوير  1-1بلند كردن فرهاد شیرين را ،رضا عباسي ،خمسه نظامي ،مکتب تبريز ،حدود 1441ه.ق1362-1361 /م ،اندازه نگاره 3/4
× 18/8سانتيمتر ،اندازه صفحه 24/3 ×14/2سانتيمتر ،آبرنگ ،لندن ،موزه ويکتوريا( .كنبای)111 :1681 ،

حصاوير در قالب TIFيا  TIFFو در صورت عدم دسترسي به قالبهاي بر شمرده شده حق قالب  JPEGذخيره و در متن استفاده
شود استفاده از جعبه اباار  Insertو بازكردن كشوهاي  Pictureو  From Fileبراي حعيين مقل درج حصوير بالمانع اس  .براي حفز

١

همایش ملی طراحی پارچه و لباس
كيفي حصوير در زمان چاپ از به كارگيري حصويرهايي كه با قالبهاي  GIF ،PNG ،BMPذخيره شدهاند ،جدا اجتنزاب كنيزد .اگزر
حصويري را اسکن ميكنيد حرجيقا آن را در قالب TIFيا TIFFذخيره كنيد.
شماره شکلها و جدولها را در متن خود متذكر شويد .شکلها و جدولها نبايد پيش از اولين اشاره به آنها در متن مقاله ظاهر
شوند .هيچ گاه عناوين را به عنوان قسمتي از شکل بصورت حصويري ذخيره نکنيد .همچنين اطراف عنوانها ،شکلها و جداول از كادر
اضافي استفاده نکنيد.

 -6نحوه ارجاع منابع در متن
پژوهشگران مقترم حوجه داشته باشند كه شيوه ارجاع دهي در متن به شکل درون متن به شرح
جدول زير ميباشد) :نام نويسنده ،سال انتشار :شماره صفقه(
ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي عنوان شود.منابع اينترنتي برحسب حرحيب منبع ارائه شده در متن مقاله صورت بگيرد.در صورحي كه نشريه يا كتاب فارسي مورد استفاده در مقاله به شکل الکترونيک ) (E-bookاز منبعاينترنتي درياف شده اس  ،ميبايس منبع درياف و حاريخ بازيابي در زير همان منبع ارائه شود.
چنانچه در ابتدا يا اواسو جمله به منبعي ارجاع داده شود فقو سال در داخل پرانتر قرار ميگيرد .حقاني)(1387
چنانچه در پايان جمله به منبعي ارجاع داده شود نام خانوادگي نويسنده )نويسندگان( و سال در داخل-پرانتا قرار ميگيرد.
چنانچه در پايان جمله به چند منبع ارجاع داده شود منابع با» ؛« از يکديگر جدا ميشوند) .حقاني،
1387؛ حسيني و همکاران.(1385 ،

نمونه ارجاع
يک نويسنده

نمونه فارسی
)حسيني)03 :1389 ،

)(Smith, 2005: 33

نمونه انگلیسی

دو نويسنده و بيشتر

)رحماني و همکاران)30: 1388 ،

)(Smith et al, 2004: 98

ارجاع به بيش از يک
منبع

)حسيني03 :1389 ،؛ رحماني و همکاران،
)30:1388

(Smith, 2005: 33Smith et al,
)2004: 98

ارجاع به صفقات متعدد
از يک منبع

)حسيني)00-١2 :1031 ،

)(Smith, 2005: 33-46

 -7نتیجه گیری و پیشنهادات
وجود بخش جمعبندي يا نتيجه گيري پس از متن اصلي مقاله الاامي اس .

 -8سپاسگزاری
درصورت لاوم ميحوانيد از افراد يا سازمانهايي كه شما را در انجام پژوهش خود ياري كردهاند در اين قسم سپاسگااري كنيد.

منابع
بجا سطر اول هر منبع ساير سطرها بايد با  1سانتيمتر حورفتگي شروع شود و شروع هر منبع فاقد هرگونه عالم و نشانه باشد.
ابتدا منابع فارسي و سپس منابع غيرفارسي آورده ميشود.0
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حرحيب نوشتن منابع بر حسب حروف الفباي فارسي و انگليسي) حروف الفباي نام خانوادگي نويسنده (ميباشد.
در صورحي كه چندين منبع از يک نويسنده استفاده شود حرحيب نگارش منابع از سال قديم به جديد ومنابع منفرد نويسنده ميباشد.
* حرحيب نوشتن مشخصات هر منبع به صورت زير باشد:
 ترتیب اجزاء و ارکان منبع فارسی
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده (سال انتشار) .عنوان مقاله .نام مجله در حالت  ، Boldدوره يا سال)شماره مجله در سال مورد نظر( ،شماره صفقات از عدد كوچک به عدد بارگ از چپ به راس .
حسيني ،سعيد ( .(1382حأثير االيندههاي جوي بر فرسايش آثار سنگي .مرمت آثار تاریخی ،سال دوم(.33-2١ ،)0
 ترتیب اجزاء و ارکان منبع انگلیسی
Author last name, Author initials (Year). Title of Article. Title of Periodical in Bold
form, volume number (issue number), pages. From small numbers to large numbers (left to
right).
- Smith,P. (2009). Application of Metallography in Characterization of Ancient Metal
Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38.
مقاالت با دو نویسنده یا بیشتر

 ترتیب اجزاء و ارکان منبع فارسی
بعد از نام خانوادگي و نام نويسنده اول به همان حرحيب نام خانوادگي و نام ساير نويسندگان آورده ميشود.
براي حفکيک اسامي از نقطه ويرگول )؛( و حنها در مورد نويسنده پاياني از "و" استفاده ميشود.
نام خانوادگي نويسنده اول ،نامنويسنده اول و نام خانوادگي نويسنده دوم ،نام نويسنده دوم )سال انتشار( .عنوان مقاله .نام مجله درحالت  ،Boldدوره يا سال )شماره مجله در سال مورد نظر( ،شماره صفقات از عدد كوچک به عدد بارگ
از چپ به راس .
حسيني ،سعيد و رحماني ،عليرضا ) .(1382حأثير آاليندههاي جوي بر فرسايش آثار سنگي .مرمت آثارتاریخی ،سال دوم ).2١-33 ،(3
حسيني ،حسين؛ برادران ،عليرضا و رحماني ،هانيه ) .(1382حأثير آاليندههاي جوي بر فرسايش آثارسنگي .مرمت آثار تاریخی ،سال دوم ).2١-30 ،(3
 ترتیب اجزاء و ارکان منبع انگلیسی
بعد از نام خانوادگي و نام نويسنده اول به همان حرحيب نام خانوادگي و نام ساير نويسندگان آورده ميشود.
براي حفکيک اسامي از نقطه ويرگول ) (و حنها در مورد نويسنده پاياني از "&" استفاده ميشود.
- First Author last name, First Author initials & Second Author last name, Second Author
initials (Year). Title of Article. Title of Periodical in Bold form, volume number (issue
number), pages. From small numbers to large numbers (left to right).
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- Smith, P. & Harker, J. O. (2009). Application of Metallography in Characterization of
Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2(5), 33-38.
- Smith, P.Caroline, P. H. & Johnson, J. W. (2009). Application of Metallography in
Characterization of Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38.
کتاب با یک نویسنده

 ترتیب اجزاء و ارکان منبع فارسی
-نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده )سال انتشار( .نام کتاب در حالت  .Boldحرجمه يا حصقي  ،نوب

چاپ ،مقل نشر :انتشارات.
حسيني ،سعيد ) .(1382هویت اجتماعی در شهرهای امروزی .چاپ دوم ،حهران :خاک.هيلن برند ،رابرت ) .(1386هنر و معماری اسالمی .حرجمه اردشير اشراقي ،چاپ اول ،حهران :روزنه.آذري اسفرايني ،فخرالدين حماه ) .(1382جواهراالسرار .حرجمه و حصقي هانيه رحماني ،چاپ دوم،حهران :خاک.
 ترتیب اجزاء و ارکان منبع فارسی
- Author last name, Author initials (Year). Title of Book in Bold Form. Location:
Publisher.
- Scott, D. A. (2002). Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants and Conservation.
Los Angeles: Getty Conservation Institute Publications.
کتاب با دو یا سه نویسنده

 ترتیب اجزاء و ارکان منبع فارسی
بعد از نام خانوادگي و نام نويسنده اول به همان حرحيب نام خانوادگي و نام ساير نويسندگان آورده ميشود.
براي حفکيک اسامي از نقطه ويرگول )؛( و حنها در مورد نويسنده پاياني از "و" استفاده ميشود.
حسيني ،حسين؛ برادران ،عليرضا و رحماني ،هانيه ) .(1382نگرش حکمي در ساخ شهر اسالمي .چاپدوم ،حهران :اميركبير.
 ترتیب اجزاء و ارکان منبع انگلیسی
بعد از نام خانوادگي و نام نويسنده اول به همان حرحيب نام خانوادگي و نام ساير نويسندگان آورده ميشود .
براي حفکيک اسامي از نقطه ويرگول )؛) و حنها در مورد نويسنده پاياني از "&" استفاده ميشود.
1. Pollard, A.M.Batt, C.Stern, B. & Young, S. M. M. (2006). Analytical Chemistry in
Archaeology. New York: Cambridge University Press.
در منابع التین ،حرف اول نام افراد بزرگ نوشته ميشود .حروف بعد از آن به ترتیب مربوط به نام و نام میاني فرد است كه بايد
بزرگ نوشته شود.

فصلها یا بخشهای چاپ شده در یک کتاب با مجموعه مقاالت کنفرانسها
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چنانچه ارجاع به فصلها يا بخشهاي چاپ شده در يک كتاب يا مجموعه مقاالت كنفرانسها باشد به
صورت زير عمل ميشود:
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده )سال انتشار( .عنوان مقاله ،نام كتاب يا مجموعه مقاالت در
حال  ،Boldنام ويراستار علمي ،مقل انتشار:انتشارات.شماره صفقات.
حسيني ،سعيد ) .(1388مطالعه فني سفالهاي حپه ازبکي از دوران پيش از حاريخ حا دوران ماد .مجموعه
مقاالت هفتمين همايش حفاظ و مرم اشياء حاريخي و فرهنگي و حائينات وابسته به معماري حهران .به
كوشش عبدالرسول وطندوس  .حهران :پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري-
.212-227
- Pigott, V. C. (1990). Bronzein Pre-Islamic Iran. Encyclopedia Iranica. Yarshater E. (Ed.).
London and New York: Routledge & Kegan Paul. 457-471.
- Mofidi Nasrabadi, B. (2004). Elam: Archaeology and History, Persias Ancient
Splendour, Mining. Handicraft and Archaeology. Stollner, T.Slotta, R. & Vatandoust, A.
(Eds.). Bochum: Deutsches Bergbau- Museum, 294-308.
منابع اینترنتی

منابع اينترنتي بر حسب حرحيب منبع ارايه شده در متن مقاله و به صورت زير آورده ميشوند:
 مقاالت و متونی که نویسنده آنها مشخص است.
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده )سال انتشار( .عنوان اصلي متن .آدرس اينترنتي صفقه يا متنمورد نظر به صورت ايتاليک .حاريخ دسترسي به ساي .
مثال مقاله در مجالت الکترونیکی

حسینی ،رضا ( .)0931مرمت شهری در هستهی تاریخی شهر استکهلم (کشور سوئد).
www.maramatgar.blogfa.com .بازيابي شده در حاريخ  10آذر1390.
- Bernstein, T. M. (2011). The carful writer: A modern guide to English
usage.http://www.lib. duke.edu/libguide/works.htm. Retrieved 10 Sep. 2011.

مطالبی که نویسنده آنها مشخص است:

آدرس اينترنتي صفقه مورد استفاده )حاريخ دسترسي(.
) http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htmبازيابي شده در حاريخ  13آذر .)1013
در صورتي كه نشريه يا كتاب فارسي مورد استفاده در مقاله به شکل الکترونیک ) (E-Bookاز منبع اينترنتي
دريافت شده
است ،ميبايست منبع دريافت و تاريخ بازيابي در زير همان منبع ارائه شود.
Christensen P. 2004. The health-promoting family: A conceptual framework for future
research. Journal of Social Science and Medicine [online], Vol. 59, No. 2, pp: 223-243.
Available from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/20779536
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همایش ملی طراحی پارچه و لباس
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 پایاننامه
نام خانوادگي و حرف اول نام كوچک نويسنده .سال .عنوان كامل پايان نامه .نوع پايان نامه ،نام دانشکده و
دانشگاه.
بشارت م .1379 .رابطه سبکهاي دلبستگي با انواع مکانيامهاي دفاعي .پايان نامه كارشناسي ارشد،
دانشکده
علوم حربيتي دانشگاه حهران.
Wilson LR. 1997. The ecology and management of honeyeaters in northern New Zealand.
MSc thesis, University of Auckland, Auckland, New Zealand.

*فقو حرف اول كلمه اول عنوان پايان نامه به صورت بارگ نوشته ميشود.
 گزارش علمی یا فنی
نام خانوادگي و حرف اول نام كوچک نويسنده )گان( سال انتشار .عنوان گاارش .نام مؤسسه ،سازمان يا
دانشگاه ،شماره گاارش.
* در صورحي كه گاارش ،نويسنده مشخصي نداشته باشد به جاي نام نويسنده )گان( نام سازمان يا
مؤسسه مربوطه نوشته ميشود.
منصوري س .1063 .بررسي خوردگي در مقيوهاي پوشيده .دانشکده مهندسي مواد دانشگاه صنعتي
اصفهان،گاارش علمي شماره.00
Smith P, Golladay K. 1994. Payment for durable medical equipment billed during skilled
nursing facility stays. Final report. Dallas, Taxas: Department of Health and Human
Services, Office of Evalution and Inspections, Report No: HHSIGOE169200860
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