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Word 2007افزار نرمدر مقالهییآراصفحهنحوه آموزش 

گـردد و  یارسـال مـ  یداوران علمـ يبه دلیل آن که مقاله براد.یین مقاالت مراجعه نمایتدويارسال مقاله به مجله در ابتدا به راهنمايبرا
بـدون نـام   يو دیگـر سـندگان  ینـام و مشخصـات نو  ذکـر بـا یکـ یفایـل جداگانـه  دو در را قاله مبماند؛ یسندگان محرمانه باقینام نویستیبا
د.یینماسالارسندگانینو
 د.ییم نمایل را به صورت تک ستونه تنظیدوستونه اجتناب نموده و فابه صورت مقالهارسالاز
 ذکر شود.نویسنده مسؤولیق پستیدقی، تلفن محل کار و نشانیکیپست الکترون، تلفن همراهشماره
و دپارتمـان نویسـندگان  ، رشته تحصـیلی و تخصـص نویسـندگان   ، درجه علمی نویسندگان، نام خانوادگی نویسندگاننام و ، عنوان مقاله
ل گردد.یتکمبه دو زبان فارسی و انگلیسی گاندانشگاه یا محل کار نویسندنام
ر باشد:یموارد زو شاملشده م یتنظساختاریافته ه صورتبیسیو انگلچکیده فارسی

، (Results)هـا یافتـه ، (Materials and Methods)روش بررسـی ، (Backgraound and Objective)و هـدف نهیزم، (Titel)عنوان مقاله
باشد.(Keywords)هاي کلیديواژهو(Conclusion)گیرينتیجه
پیتايا جهت مکان نما برادر ابتد(Direction) د.ییمشخص نمارا
جهت مکان نما را از سمت راست به چپیپ متون فارسیهنگام تا(Right to Left)یسـ یپ متـون انگل یـ تايو برادیین نماییتعLeft to

Rightد.ییرا انتخاب نما
ک از یاتوماتیدگیکشيپ برایهنگام تاJustifyد.ییاستفاده نما
از ؛ردید متن در سمت راست صفحه قرار گیخواهیکه میدر صورتAlign Right.استفاده گردد
از ؛ردید متن در سمت چپ صفحه قرار گیخواهیکه میدر صورتAlign Leftد.یاستفاده کن
متن در وسط صفحه يریقرارگيبراCenterد.یرا انتخاب کن
عالمتيرومتنپررنگ کردن يبراBoldعالمتيروک کردن یتالی، اIعالمتيرودار کردن رخطیو زUد.ییک نمایکل
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ن ییسمت باال و پااز ه صفحهحاشیcm2 و چپ و راستcm5/2م گردد.یتنظ

Page setup:
Top: 2 cm
Bottom: 2 cm
Left: 2.5 cm
Right: 2.5 cm

 فونتZarا یBzar به صورتRegular یخط فارسيبرارا(Complex scripts)فونت دییانتخاب نما .Time New Roman به صورت
Regularیسیخط انگليرا برا(Latin text)د.یریظر بگندر

 در نظر گرفته شود.10و اندازه کلمات انگلیسی 12اندازه کلمات فارسی

Font:
Latin text font:

Times New Roman
Font Style: Regular
Size: 10

Complex scripts font:
Zar
Font Style: Regular
Size: 12
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 فاصله خطوطSingle قدارپاراگراف به ميابتدافرورفتگیوcm4/0.تنظیم شود
Paragraph:

Special: By 0.4 cm
Line spacing: Single

د.یینمادرج کیاتاتومیدهبا استفاده شمارهاتدر پایین صفحرا هشماره صفح
Page Numbers:

Position: Bottom of page (footer)

 تا يد از حروف اختصاریتوانید و سپس میاوریرا به طور کامل داخل پرانتز بدر ابتدا آنها بار کی، ها در مقالهمخففهنگام استفاده از
د.ییآخر متن استفاده نما

ح داخل پرانتز در متن مقاله آورده شود.ید و هرگونه توضییتن مقاله اجتناب نمادر میکار بردن پاورقاز به
د.ینکنیا پاورقیو یسیآورده شود و آن را آوانویسیدر متن مقاله، به انگلیسندگان خارجینام نو
به عنوان مثال .ذکر نگرددیآنان اشتباهیاسامتا گردد دقت در متن مقالهیسندگان مطالعات انجام شده قبلیبه هنگام استفاده از نام نو

ن در فهرست منابع نام کوچک یهمچننباشد.Newman،12، منبع؛ در فهرست منابعدی) اشاره نمودGuill)12در بحث مقاله به مطالعه اگر 
.John Sنوشته شود و نه John Smith ،Smith Jيبه عنوان مثال برانوشته نشود.جابجاسنده ینویلیو نام فام
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نمودار
.نویسیدبر زیر آن را دعنوان نمودار 

د.نها درج شوو اعداد در باالي ستونبا اعداد فارسی طراحی شده بهتر است 
وند.طراحی شعناوین فارسیبا

گردد.سیاه و سفید و تک بعدي بوده و از هاشورهاي مناسب در آن استفاده
د.ییبه صورت جداگانه ارسال نماهاي آننمودار در برنامه اکسل را به همراه دادهل یفابهتر است که 

عکس
ارسال نشده باشد.wordم افزار است فایل عکس جداگانه ارسال گردد و صرفاً داخل نربهتر 

.ندکیفیت باشبا،چاپيبراوداشته (Resolution 300 dpi)یوضوح مناسب
زیرنویس داشته باشند.

گردد.يگذارگردد؛ عالمتیاتر میکه گویر با فلش در صورتیتصاو
نمایی ذکر گردد.آمیزي و درجه بزرگنوع رنگدر صورت لزوم 

ر توجـه  یـ زحاتیتوضـ بـه  هـا عکسيبندگروهزیعکس و نيروا ستارهی، حروفاستفاده از فلشر در متن مقاله، یتصويجاگذاريبرا
د.ییفرما
text. سپس روي دییک نمایکلFormatنهیگزيگردد. رویظاهر م(Picture Tools)د جعبه ابزار مربوط به عکس ییک نمایر کلیتصويرو

wrappingه کلیک نموده و گزینInfront of textآرایی جابجا نکند.را انتخاب نمایید تا عکس ، متن را هنگام صفحه

 از گزینهCropهاي اضافی عکس استفاده نمایید.کردن بخشتوانید براي حذفمی

يمنواز ،ریتصويروا عدد یش، ستاره و فلقرار دادنيبراInsertنهیگزي، روShapesوده و فلش را انتخاب کـرده و مـوس   ک نمیکل
درج گردد.در صفحه د تا فلش یده و رها کنیکشمتنيرا رو
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نهیگزيک راست کرده و رویفلش کليشدن، رویرنگيبراFormat Auto Shapeنه یگزيد و روییک نمایکلColor  رنگ دلخـواه
د.ییبا ماوس منتقل نماریتصواز ییرا در هرجاینگد فلش ریتوانیاکنون مد.ییرا انتخاب نما

يعکس، از منويروا حرفیو استفاده از عالمت ستارهيبراInsertنه یگزيروDraw text Boxصفحه يک نموده و با ماوس رویکل
د.یم کنیرا ترسیمربع
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ستاره را با گرفتن ت عالما ید و یپ کنیرا درون مربع تایسیحرف انگلShift+8 ک راسـت  یـ مربـع کل يروسپسد.یهقرار ددرون مربع
د تـا  ییـ انتخـاب نما Line Colorو Fill Colorيهـا نـه یگزيرا براNo Coloreنه ید. گزییرا انتخاب نماFormat Text Boxنه ینموده و گز

از شکل بـا مـاوس   ییرا در هرجاکه درون مربع بدون رنگ قرار دارد ياستارهایحرف و دیتوانید. اکنون میبدون رنگ به دست آیمربع
د.ییمنتقل نما

در صـفحه جابجـا   حذف و اضافه کـردن مـتن  نتر، یاستفاده از ان عالئم هنگام یا؛مین فلش و ستاره داشته باشیر چندیتصودرکه یهنگام
آنيرون نگـه داشـته و   ییرا پاShiftد یکلب کهیترتنیانتخاب نمود. بدیطور گروهد آنها را به ین مشکل در ابتدا بایرفع ايشوند. برایم

خـارج نشـود و بـا دقـت     یر از انتخاب گروهید که عالئم و تصویتوجه کنانتخاب شوند. یبه صورت گروهد تا یک کنیکلریو تصوعالئم
را Groupنـه  یگزرفتـه و  Groupingيظاهر شده بـا مـاوس رو  يمنوو ازودهک نمیکلراستستاره چهارپر لبه مطالب انتخاب شده، يرو

يروراسـت  ک یـ د بـا کل یـ توانیالبته شما مبا هم در صفحه جابجا شوند.ییابجابهم متصل شده و هنگام جریعالئم و تصود تا ییانتخاب نما
د.یینمارا لغو یانتخاب گروهUngroupنه یر و انتخاب گزیتصو

 نگارش گردد.آندر باالي جدولعنوان
 يدر کنار آن خوددار%آن را داخل پرانتز قرار داده و از درج ؛معرف درصد استيو اگر عددشوندپ یتابا اعداد فارسی جدول
د.یینما
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قبل از رسم جدول ،Directionیجداول فارسيب که براین ترتید. بدییرا مشخص نماRight to Leftیسـ یجداول انگليو براLeft to

Rightد.یرا انتخاب کن
يمنويم جدول رویترسيبراInsertنهیگزيک نموده و سپس رویکلTableف دلخـواه  یـ د. با توجه به تعـداد سـتون و رد  ییک نمایکل

د.یجدول را رسم کن

د.یینمايکردن آن خودداریهنگام استفاده از جدول از هاشور زدن و رنگ
يروسـپس د. یـ ک کنیـ بـا مـاوس داخـل جـدول کل    م شد؛ ین که جدول ترسیبعد از اLayout  و بعـدPropertiesيبـرا د.ییـ ک نمایـ کل

ز در یـ جدول در وسط صفحه نيریقرار گيبرا.دیک کنیکلNoneيروText Wrappingنه یگزجدول در متن درییاز جابجايریجلوگ
د.ییک نمایکلCenterيروAlignmentنه یگز

يهانهیاز گزگر در متن؛یبا کلمات دیکلماتکیاتوماتینیگزیجايبراFind وReplace يد. از منـو ییـ اسـتفاده نماHomeنـه  یگزيرو
Replaceرا در بخش ر کندییکه قرار است تغياد. سپس کلمهییک نمایکلFind what د را در بخـش  یـ و کلمـه جدReplace withپ یـ تا

د.یینما
ن گردند.یگزیدفعه جاکیکلمات د تا یک کنیکلReplace Allنه یگزيد؛ روید کامالً مطمئن هستیم به جدیل کلمه قدیتبداگر از 

د تا بـه طـور خودکـار    یک کنیکلFind Nextنه یگزيد؛ ابتدا رویین نمایگزید جایم را با جدیکلمات قدیانتخاببه صورت دیخواهیر ماگ
د.ییک نمایکلReplaceنه یگزيد؛ رویر آن داشتییل به تغیکه تمایرتجستجو شود و در صویکلمه قبل

ل شده است.یتبدBبه حرف چر حرف یبه عنوان مثال در متن ز
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 افــزار در صــورتی کــه میخواهیــد فایــل را بــه منظــور اســتفاده در نــرمWord 2003 ذخیــره نماییــد؛ کــافی اســت تــا گزینــه مربــوط بــه
Word 97-2003 Document.را انتخاب نمایید

منابع
هاي معتبـر و نمایـه   سایتر نمایید که طی جستجوي اینترنتی داز منابعی استفاده مکاناالکامل بودن منابع مقاله ارسال شده الزامی است. حتی

را اضافه نمایید. هنگام ارجـاع بـه مقـاالتی بـا     [Persian]ن نموده و در انتهاي آن عبارت به انگلیسی برگردارا منابع فارسی شده یافت شوند. 
نامـه، چکیـده   المقدور از پایانحتیگردد که از چکیده انگلیسی آن مقاله استفاده نمایید. توصیه مید و صرفاًیآن را ترجمه نکنزبان فارسی،

.گردداستفاده یبه زبان اصلب به فارسی، از اصل کتاو به جاي کتاب ترجمه شدهنشوداستفادهمقاله کنگره و کتب فارسی
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