همایش ملی
نقشها ،کارکردها و خدمات کتابخانهها و مراکز اطالعاتی در بحران ها

نکات اصلی مربوط به نگارش مقاله در ادامه آمده است:
مقاالت باید دارای شرایط زیر باشند:
الف) از نظر محتوایی
•

عنوان مقاله موجز و متناسب با محتوا ،هدف ،و یافتههای پژوهش باشد.

•

نام و نشانی نویسنده (نویسندگان) مطابق زیر عمل شود( .با توجه به اینکه اطالعات ثبت شده از نویسندگان و ترتیب آنها در سامانه
مالک عمل در انتشار مقاله خواهد بود ،از این رو ،الزم است اطالعات نویسندگان در سامانه نیز با دقت تکمیل شود).

عنوان فارسی مقاله با فونت فارسی )13 (B Zar
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وابستگی سازمانی :مرتبۀ علمی ،رشته یا گروه تحصیلی ،دانشگاه ،شهر ،كشور )10 (B Zar
ایمیل8 )Times New Roman( :
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نشود

 .1الزم استت نویستندگان محترم نویستندس مست(ول ( )Corresponding Authorرا مشتص
مس(ول ،نویسنده مس(ول مکاتبات ،نویسنده مس(ول در نظر گرفته خواهد شد.

مقاله

برگردانده

میشود:

نمایند .در وتورت عدم تيیین نویستنده

 .2برخی از دانشتتگاهها مانند علوم پزشتتکی و پیامنور ،فرمت ویژهای برای نگارش وابستتتگی ستتازمانی دارند كه الزم استتت از ستتوی
نویسندگان رعایت شود .در وورت عدم رعایت موارد مذكور نشریه مس(ولیتی در قبال ویرایش مشصصات ندارد.
مثال وابستگی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی :مرتبۀ علمی ،گروه ،دانشکده ،دانشگاه ،شهر ،كشور
مثال وابستگی سازمانی دانشگاه پیام نور :مرتبۀ علمی گروه ،دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.

 .3از بیان عنوانهایی نظیر مهندس ،دكتر و ...در ابتدای اسامی خودداری شود.
 .4درج ایمیل همه نویستتندگان و همينین شتتماره تماس نویستتنده مستت(ول یا مستت(ول مکاتبات الزامی استتت و اگر پاستتصگو نباشتتند و به تماسها و
مکاتبات پاسخ ندهند ،مقاله رد میشود.
 .5ترتیب ورود استامی نویستندگان به ستامانه باید دقیقار بر استاس ترتیب استامی نویستندگان در فایل مشتصصتات نویستندگان باشتد .در مقاالت دارای
چند نویستنده ،بدون اطال و اجازه كتبی ستایر نویستندگان ،نمیتوان درخواستت تيییر نویستنده مست(ول و حذف و یا افزودن نام نویستندگان را
داشت.
 .6مرتبه علمی نویسندگان در سامانه باید دقیقار بر اساس مرتبه علمی نویسندگان در فایل مشصصات نویسندگان باشد.
 .7مرتبه علمی انگلیسی نویسندگان به شرح ذیل تنظیم شود.
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چکیدس فارسی :چکیده بهوورت ساختاریافته و تقصیلی بین  400تا  450كلمه باشد و هدف ،روش (نمونه ،ابزار ،روشهای تحلیل
آماری و روشهای اعتبارسنجی ابزارها و یافتهها) ،یافتهها ،و اوالت /ارزش مقاله را بیان كند؛ همينین بین  ۳تا  ۵كلیدواژه پس از
چکیده ذكر گردد.

•

چکیدس انگلیسی :از نظر حجم و محتوا ميادل و منطبق با چکیدس فارسی باشد.

ساختار چکیده فارسی /انگلیسی تفصیلی
مقاالت باید دارای چکیدههای تفصیلی فارسی و انگلیسی شامل  400تا  450واژه باشد .برای تهیه یک چکیده ساختار یافته فارسی
و انگلیسی ،لطفار فیلدهای زیر را در مورد مقاله خود تکمیل كنید .پنج قسمت وجود دارد كه تکمیل آنها الزامی* است(هدف،
روشها ،یافتهها ،نتیجهگیری و كلیدواژهها).
هدف()Purpose

در این قسمت اهمیت موضو مطاليه و هدف اولی آن آورده میشود و به اوطالح لزوم انجام آن تحقیق به اختصار بیان میشود.
در این بصش از تکرار ورف عنوان اجتناب شود و این بصش گسترده از عنوان مقاله باشد و اطالعات بیشتری را در اختیار نویسندگان
قرار دهد.
روشها ( )Methods
نویسندگان چگونه به اهداف دست یافته است؟ شامل روش(های) اولی استفاده شده برای پژوهش .جاميه و نمونه ،ابزار و روایی و
پایایی آن (مجزا برای هر متيیر) ،نرم افزار مورد استفاده و شیوه تجزیه و تحلیل دادهها.
یافتهها( )Findings
چه نتایجی در جریان پژوهش به دست آمده است .به تجزیه و تحلیلها و نتایج اشاره گردد.
ارزش /اصالت()Originality/value
یافته مهم پژوهش ذكر شود و سپس بیان شود چرا این یافته نوآورانه است .این بصش بیان میكند ارزش مقاله چیست و برای چه
كسانی قابل بهره برداری است.
کلیدواژهها()Keywords
حداقل  3و حداكثر  5واژه كه با كاما( )،از هم جدا شده و در یک خط و به ترتیب حروف الفبا باشند .هر كلیدواژه باید مينادار و
بیش از سه كلمه نباشد.
چکیده تفصیلی نباید شامل موارد زیر باشد:

•

•

اطالعات زمینهای طوالنی

•

ارجا به ادبیات دیگر [ به عنوان مثال "،تحقیقات اخیر نشان میدهد كه  "...یا " مطاليات نشان دادهاند]"...؛

•

استفاده از جمالت ناق

•

اطالعات جدیدی كه در مقاله موجود نیست؛

•

نام اختصارات یا نامهای گروه تيریف نشده

•

جزئیات غیر ضروری در مورد روشهای مورد استفاده [ مانند تيریف روشها]؛

•

مصففها یا اوطالحاتی كه ممکن است برای خواننده گیج كننده باشد؛ و

•

هر نو تصویر،شکل یا جدول و یا اشارتی به آنها.

[ یينی ،پایان دادن با "]"...؛

مقدمه :شامل بیان مس(له ،مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،هدف(ها) یا پرسش(ها) و یا فرضیه(های) پژوهش باشد .مس(له به وضوح
روشن و تببین گردد .مبانی نظری مرتبط و پوششدهنده متيیرهای پژوهش باشد .پیشینهها در قسمت مقدمه ادغام شوند و بصشی
مجزا به نام پیشینه پژوهش نداشته باشد .پیشینهها باید بهروز و مرتبط باشند .الزم است پیشینهها به وورت دستهبندیشده و به وورت
انتقادی بررسی شوند ،از توویف پیشینهها آنطور كه در پایاننامهها ميمول است ،اجتناب شود.

•

روش پژوهش :در وورتی كه مقاله به روش كمّی تهیه شده است جاميه آماری ،نمونه و روش اجرای پژوهش (شامل نو طرح
پژوهش و روشهای تحلیل آماری دادهها) ،و اعتبارسنجی ابزارها و نتایج بهطور مفصل بیان شود .اگر ابزار پژوهش محققساخته
است روایی ووری ،عاملی و پایایی آن تأیید شده باشد .در وورتی كه مقاله به روش كیفی تهیه شده باشد ،جاميه آماری ،نمونه و

روش نمونهگیری ،اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،تأییدپذیری و اطمینانپذیری پژوهش قید گردد .در وورتی كه مقاله به وورت
مروری تهیه شده است عالوه بر اشاره به نو مقاله مروری باید شامل مقدمه و بیان مس(له ،روش انجام كار ،یافته ها،
بحث و نتیجه گیری باشد.
•

یافتهها :یافتههای پژوهش همراه با جدولها و نمودارهای ضروری قید شود .جدولها ،نمودارها و تصاویر به وورت خام (خروجی
گرافیکی) باشد و بهوورت عکس نباشد.

•

بحث و نتیجهگیری :دربردارندس خالوۀ تفسیری و تحلیلی از یافتههای پژوهش و مقایسه با پژوهشهای دیگر با تأكید بر توضیح
قابلیت تيمیمپذیری و كاربرد علمی یافتهها و ارائۀ رهنمودهای الزم برای ادامۀ پژوهش باشد.

•

پیشنهادها :دربردارندس پیشنهادهای كاربردی برخاسته از پژوهش باشد و تکیۀ هر پیشنهاد به یافتهها ذكر شود.

•

پانویسها :توضیحات و ميادل التین اوطالحات و آوانویسی اسامی اشصاص غیرایرانی و یا هر فردی كه خواندن نامش مشکل است
در پایین هر وفحه با شمارههای مجزا برای هر وفحه آورده شود.

•

فهرست منابع و مآخذ و استنادها :تدوین استنادهای درون متن و فهرست منابع فارسی و انگلیسی انتهای مقاله تابع الگوی ویرایش
هفتم دستنامه نگارشی و استنادی انجمن روانشناسان آمریکا ( )APAاست .شیوهنامه تنظیم منابع در انتهای همین متن قابل مشاهده
است.

ب) از نظر ظاهری
•

مطالب فارسی در نرمافزار Wordنسصه  ۲۰۱۰یا  ۲۰۱۳با قلم  B zarدر اندازس  ۱۳و مطالب انگلیسی با قلم Times New
 Romanدر اندازس  ۱۱در وفحه ۴Aنگاشته شود؛

•

حداكثر تيداد كلمات برای مقاالت كمّی  5000و برای مقاالت كیفی  6000باشد (در وورتی كه این بند در تدوین مقاالت
رعایت نشود به آنها ترتیب اثر داده نصواهد شد).

•

چکیده فارسی با قلم اندازس  ۱۱و چکیده انگلیسی با قلم اندازهی  ۱۰نگاشته شود؛

•

تصویرها دارای وضوح مناسب و در قطع مجله ( )۱۶×۲۳باشد .ارسال فایل اولی شکلها (در قالب برنامههای ،Excel
 )PDF،Wordالزامی است؛

•

ترتیب مطالب مقاله :ابتدا عنوان فارسی ،مشصصات سازمانی نویسندگان به فارسی ،چکیده فارسی ،كلیدواژههای فارسی؛ در وفحه
بيد به ترتیب :عنوان انگلیسی ،مشصصات سازمانی نویسندگان ،چکیده انگلیسی ،كلیدواژههای انگلیسی ،متن مقاله (مقدمه،
روششناسی ،یافتهها و بحث و نتیجهگیری) ،منابع فارسی ،مراجع انگلیسی و پیوستها (مانند پرسشنامه/ها).

•

از نثر فارسی روان و كلمات و عبارات مصطلح فارسی استفاده شود.

•

در نگارش مقاله الزم است برای كلمات و عباراتی كه بیش از یک نو شکل نگارشی دارند از فرهنگ امالیی ویراستاران تبيیت
شود( .فرهنگ امالیی ویراستاران تفاوتهایی با رسمالصط فرهنگ امالیی فرهنگستان زبان و ادب فارسی دارد و این تفاوتها در

سایت آن برای هر واژه ذكر شده است) .برای اطالعات بیشتر به وب سایت  https://emla.virastaran.netمراجيه
نمایید.
•

در نگارش ،فاولهها و نیمفاولهها رعایت شود (برای نیمفاولهها از تركیب +Ctrl+Shift

استفاده شود نه كلیدهای تركیبی

دیگر).
•

پیشینههای مرتبط و بهروز به وورت انتقادی نگاشته شوند و نوشتن پیشینهها به وورت پایاننامهای اجتناب شود.

•

در وورت وجود پرسشنامه(ها) ،حتمار به انتهای مقاله اضافه گردد (در وورت عدم رعایت این بند در ارسال مقاالت به آنها ترتیب
اثر داده نصواهد شد).

فرایند داوری :داوری مقاالت به وورت دو سو كور [نویسندگان و داوران ناشناس] است .مقاله حداقل برای دو داور ارسال میشود .پس از انجام
داوری ،پیشنهادهای داوران برای نویسندگان مقاالت ارسال میگردد.

فهرست منابع
فهرست منابع باید بر پایه شیوه نامه  APAویرایش هفتم نوشته شود .نمونههایی از شیوه استناد در این منابع در ادامه آمده است.
جدول  .4استناد به برخی مدارك فارسی در شیوهنامة  APAویرایش هفتم
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افشار ،ابراهیم( .)1397اخالق و درستكاری در كتابصانهها .تهران :نشر چاپار.

قطبی ،میالد؛ اسماعیلی ،محسن( .)1396برنامه جهانی مبارزه با فساد با مطاليه تطبیقی سیره حکومت
علوی .تهران :دانشگاه امام وادق( ).

پایا ،علی؛ حیدری ،امیر؛ ودیقی ،كوروس ( .)1396آشنایی با برخی تجارب آینده نگاری و آینده
پژوهشی در جهان .تهران :چاپار.

طاهری فرد ،علی؛ مهدوی ،روح ااهلل؛ حصاری ،امین؛ عرب والحی ،علی ( .)1396بازخوانی پرونده
ایجاد عملکرد انقالب اسالمی :عملکرد اقتصادی از سال  57تا
 .95تهران :دانشگاه امام وادق( ).
پاكتيی ،احمد(ویراستار) ( .)1391مبانی و روش اندیشه علمی امام وادق علیه السالم .تهران :دانشگاه
امام وادق ( ).
فرهنگستان زبان و ادب فارسی ( .)1396فرهنگ واژههای مصوب فرهنگستان (جلد .)13

آشنا ،حسام الدین؛ قضاویزاده ،مهدی ( .)1391مکتب علمی امام جيفر وادق علیه السالم به سوی یک
فصلي از
يك كتاب
كتاب
الكترونيك

مدل داده بنیاد .در احمد پاكتيی) ویراستار( ،مبانی و روش اندیشه علمی امام وادق عله
السالم) و

( )74-19تهران :دانشگاه امام وادق ( ).

میرزائی ،حسین ( .)1399جستارهایی در آموزش عالی ،علم و بجران كرونا در ایران .پژوهشکده
مطاليات فرهنگی و اجتماعی .بازیابی شده از https://iscs.ac.ir

مقاله
مقاله
با يك
نويسنده

شریفی ،فرشته( .)1399مطاليه و تحلیل ظروف شیشه ا ی دوران اسالمی موزه های هگمتانه و آرامگاه
بوعلی سینا .مطاليات باستانشناسی .107-123. ،)2( 12
https://dx.doi.org/10.22059/jarcs.2019.267992.142633

مقاله
با دو
نويسنده
مقاله
با سه
نويسنده

پارسازاده ،حسین؛ شقاقی ،مریم ( .)1388كتابصانه های عمومی و ساخت واقيیت اجتماعی .تحقیقات
اطال رسانی و كتابصانه های عمومی (پیام كتابصانه)( 4(15 ,پیاپی .60-29 ,))59

مقاله
با بيش از
سه نويسنده

مقالة
ترجمه شده

مقالة
كنفرانس

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=106206
عسکری ،محمد مهدی؛ عیوضلو ،حسین؛ وادقی شاهدانی ،رضا ( .)1399واكاوی فلسفه حرمت ربا با
تاكید بر انتقال ظالمانه ریسک .مطاليات اقتصاد اسالمی.55-84 )1(13 ،
خزائی ،سلمان؛ بشیریان ،سيید؛ جنابی ،انسیه؛ براتی ،مجید؛ كریمی شاهنجرینی ،اكرم؛ ميینی ،اكرم؛
...فضلی ،زهره ( .)1399رفتارهای پیشگیریکننده از ابتال به COVID-19و باورهای
مرتبط با آن در بین كاركنان بهداشتی :نقش ارزیابی تهدید و مقابله .مجله آموزش و سالمت
جاميه.227-221 ،)3(7 ،
http://dx.doi.org/10.29252/jech.7.3.221
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