(سه خط فاصله بين عنوان هر بند و آغاز بند)B Zar 12 ،
(سه خط فاصله بين عنوان هر بند و آغاز بند)B Zar 12 ،
(سه خط فاصله بين عنوان هر بند و آغاز بند)B Zar 12 ،
نحوه نگارش مقاالت هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالي در ايران (Zar 13

)B

(يک خط فاصله بين عنوان هر بند و آغاز بند)B Zar 12 ،

نام و نام خانوادگي مؤلف اول ،1مولف دوم ،2مولف سوم)B Zar 11 Bold( 2
عنوان علمی يا جايگاه سازمانی نام دانشكده و دانشگاه (يا سازمان مربوطه) )B Zar 10( 1
عنوان علمی يا جايگاه سازمانی نام دانشكده و دانشگاه (يا سازمان مربوطه) )B Zar 10( 2
عنوان علمی يا جايگاه سازمانی نام دانشكده و دانشگاه (يا سازمان مربوطه) )B Zar 10( 3
عضو هيئت علمی دانشكده مديريت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شريف (نمونه)

(یک خط فاصله )B Titr 13

چكيده ()B Lotus 11 Bold
مقاله ارائه شده براي هفتمین کنفرانس توسعه نظام تأمین مالي در ايران بايد حداکثر در  02صفحه و به زبان فارسي نوشتته شتود و از
نظر اماليي و نگارشتي به دقت تصحیح گردد .عنوان مقاله بايد مرتبط با موضوعات محوري و تخصصتي کنفترانس باشتد .ضتروري
است اندازه صفحه مقاله  A4و مقاله به صورت يك ستوني نگارش شود .فاصله تمام خطوط مقاله ( )Line spacingاعم از تیر ،زيرتیتر
و متن از يكديگر بايد  Multipleبا اندازه  1/0باشد .همچنین ميبايد مقدار  Spacingقبل و بعد از هتر بنتد  2/6ptو بتین انتاتاي هتر
بخش و شروع بخش ديگر يك سطر با قلم  B Lotus 12فاصله باشد .بايد فاصله متن و لبه کاغذ از چپ و راستت  0/5و از پتايین 3
سانتیمتر و فاصله متن از لبه باالي کاغذ در تمامي صفحات  3سانتیمتر باشد ،تناا در صفحه اول ،فاصله از باالي صفحه همانطور کته
نشان داده شده است سه خط منظور گردد .فايل مقاله ميبايست منحصراً از طريق ستايت کنفترانس  http://conf.finance.sharif.irو
صفحه کاربري نويسنده مسئول مكاتبات ارسال گردد (به مقالههايي که از طريق ايمیل ارستال گتردد ترتیتث ا تر داده نخواهتد شتد).
چكیده مقاله ميبايست بین  152تا حداکثر  322کلمه باشد .چكیده بايد شامل بیان صريح و شفاف هدف يا اهتداف اصتلي مقالته در
يك يا دو جمله ،روش تحقیق ،و همچنین مامترين نتايج حاصل از تحقیق باشد .براي چكیده بايد از قلم  B Lotus 11استفاده شتود.
مقاله بايد داراي کلمات کلیدي مناسث باشد .کلمات انگلیسي در متن اصلي همواره دو شماره کوچكتر از اندازه متن فارسي ميباشند.
تمامي جداول مقاله بايد کشیده شده باشد و از قراردادن جداول به صورت تصوير جداً خودداري گردد .اشكال و نمودارها نیز بايد با
کیفیت مناسث و به صورت سیاه و سفید آورده شود .عنوان و اسامي مؤلفین نیز ميبايد همانند الگوي اين متن باشد .عدم ارائه مقالته
در فرمت پیش رو موجث کسر امتیاز قابل توجاي در داوري خواهد شد.
(يك خط فاصله با )B Lotus 11
كلمات كليدي ( :)B Lotus 11 Boldکلمه ،1کلمه ،0کلمه ،3کلمه ،4کلمه( 5حداقل  3و حداکثر  5کلمه(B Lotus 11 ،
 1آدرس ،ايميل و شماره تماس نويسنده مسئول مکاتبات (ترجيحا آدرس  ،شماره تماس و ايميل ساير نويسندگان نيز نوشته شود).

 -1مقدمه ()B Lotus 13 Bold
تمام عناوين سطح يك مقاله ميبايد با قلم « B Lotus 13و به صورت  »Boldنوشته شود .زير تیترهاي سطحهاي پايینتر
با همین قلم و هر کدام يك اندازه پايینتر از اندازه زيرتیتر قبلي نوشته ميشوند .کمترين اندازه قلم براي زير تیترها 11
ميباشد .به عبارت ديگر زير تیتر دوم بايد با قلم « B Lotus 10و به صورت  »Boldو تمامي زيرتیترهاي بعدي بايد با قلم
« B Lotus 11و به صورت  »Boldشمارهگذاري گردند .چكیده هیچ شمارهاي نميگیرد و عنوان مقدمه در تمامي مقاالت
ميبايست 1؛ «يك» درج گردد .ضروري است تمام تیترها و زيرتیترها در تمامي سطوح شمارهگذاري شوند و شمارههاي
مذکور با خط تیره ( )-از هم جدا شوند .اعداد شماره گذاري شده زيرتیترها بايد از سمت راست مرتث شوند .براي مثال
بند سوم زيرتیتر دوم تیتر اصلي چاارم بايد به صورت « »-3-0-4شماره گذاري گردد .به منظور استفاده از فايلهاي
مقاالت برتر براي انتشار کتاب مجموعه مقاالت ،حتما فايل مقاله توسط نرمافزار  MS Word 2010و يا نرمافزار

LaTex

تایه شود .همچنین براي رفع به هم ريختگيها و مغايرتهاي احتمالي در فايل ارسالي ( MS Word 2010خصوصا در
اعداد و شكلها) ضروري است فايل  PDFمقاله نیز به همراه مقاله ارسال گردد .شايان ذکر است مقاالتي که تناا با فرمت
 PDFارسال شوند داوري نخواهند شد.
(يك خط فاصله با )B Lotus 12

 -2متن مقاله

()B Lotus 13 Bold

ميبايد متن اصلي مقاله در يك ستون نوشته شود .کل متن فارسي مقاالت با قلم  B Lotus 10تايپ شود .در صورتي که
نويسنده قصد استفاده از کلمات انگلیسي در داخل متن فارسي را دارد از قلم  Times New Roman 10استفاده شود .بین
زيربخشها (در هر سطح) و عنوان زير بخش بعدي ميبايست يك خط فاصله گذاشته شود .متن مقاله بايد حاوي موارد
ذيل باشد:
-

مقدمه (شامل بیان مسئله و اهمیت موضوع ،ضرورت انجام تحقیق ،اهداف تحقیق و سواالت و فرضیههاي

اصلي تحقیق با تمرکز بر جنبه نوآوري موضوع و بدون ورود به جزئیات)؛
-

ادبیات موضوع (شامل دو بخش ،چارچوب نظري که شامل «مباحث تئوريك موضوع» و پیشینه ،شامل

«مطالعات و پژوهشهاي پیشین» ميشود)؛
-

روش تحقیق يا متدلوژي (بیان شیوه و فنون علمي بررسي موضوع در راستاي دستيابي به اهداف پژوهش

بر مبناي مباحث چارچوب نظري و پیشینه)؛
-

نتايج پژوهش (شامل بیان نتايج عددي و تحلیلي بررسي صورت گرفته بر اساس متدلوژي بیان شده)؛

 بررسي نتايج (شامل تحلیل و بررسي نتايج به دست آمده در ارتباط با اهداف و سؤاالت تحقیق)؛-

جمع بندي (شامل بیان خالصه نتايج اصلي پژوهش و ارائه پیشناادهايي براي انجام پژوهشهاي آتي)؛

 منابع (شامل لیست کلیه منابع و مراجع استفاده شده در تحقیق مطابق استاندارد بیان شده در اين مستند)؛ و-

پیوست (در صورت لزوم در انتااي مقاله آورده شود).

 -1-2شكلها و

جدولها ( ،B Lotus 12 Boldیک شماره كوچكتر از تيتر قبلی)

کلیه شكلها اعم از تصاوير شماتیك و عكسها ميبايد تحت عنوان شكل نامگذاري گردد (شكل  -1متن مربوط به عنوان
شكل) و به ترتیث شماره در نزديكترين محل ممكن به جائي که به آن ارجاع داده شده قرار داده شود .شكلها بايد همانند
متن در محدوده تعیین شده مقاله قرار داشته باشند و از حدود کناري متن تجاوز نكنند .کلیه تصاوير ،نمودارها و عكسها
ضرورتاً بايد سیاه و سفید تایه گردند .کیفیت تصاوير بايد به صورتي باشد که پس از چاپ ،جزئیات مورد نظر نويسنده
واضح و قابل درک باشد .کلیه جداول بايد با استفاده از نرم افزار  Wordيا  LaTexتایه شود و از درج تصاوير جداول جداً
خودداري گردد .بدياي است به تمامي شكلها و نمودارها بايستي در متن ارجاع داده شود .همچنین ترتیث ارجاع بايستي
مطابق ترتیث شمارهگذاري باشد.
جدولها نیز ميبايد در نزديكترين محل ممكن به جائي که به آناا ارجاع داده شده قرار گیرند و به آناا شماره جداگانه
اختصاص داده شود .متن داخل جدول بايد قلم  B Lotus 12باشد .توضیح جداول و کلیه شكلها و تصاوير نیز ميبايد در
باالي آنها و پس از شماره نوشته شود .براي توضیح جدولها و اشكال از قلم  B Lotus 10 Boldاستفاده شود .اندازه
جداولي که يك صفحه کامل يا بیشتر ميگردد در پیوست و به ترتیث همراه توضیحات شمارهگذاري شود.
(يك خط فاصله با )B Lotus 12
 2.1معادالت و اعداد
معادالت بايد با استفاده از گزينه  Equationدر نرم افزار  Wordو يا نرمافزار  LaTexنوشته و به ترتیث شمارهگذاري
گردند و در متن به شماره معادالت ارجاع داده شود .اعداد اعشاري در متن يا جداول بايد با ممیز از هم جدا شوند .براي
مثال پنج و سه دهم بايد به صورت  5/3نوشته شود و نبايد به صورت  5.3آورده شود.
(يك خط فاصله با )B Lotus 12

تشكر و قدردانی
در صورت نیاز ،اين قسمت قبل از مراجع قرار ميگیرد و به عنوان اين بخش شمارهاي تعلق نميگیرد.
(يك خط فاصله با )B Lotus 12

مراجع
مراجع در انتااي مقاله به همان ترتیبي که در متن به آناا ارجاع ميشود ميآيند .ترتیث مراجع فارسي و انگلیسي به نحوي
بايد باشد که ابتدا مراجع فارسي و سپس مراجع انگلیسي آورده شود .به عبارت ديگر ابتدا تمامي مراجع فارسي تا انتااي
مقاله شمارهگذاري ميگردند و سپس مجدداً از ابتداي مقاله شمارهگذاري مراجع انگلیسي انجام ميشود .هر مرجع بايستي
حداقل يكبار در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد و يا به آن اشاره گردد .به عنوان اين بخش نیز شمارهاي تعلق نميگیرد.
مشخصات هر مرجع به صورت کامل و در قالث استاندارد  0APAذکر شود .از نرم افزار  MS Wordنیز ميتوان براي
ايجاد اين فرمت استفاده نمود.
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 اشاره به مراجع. استفاده شودTime New Romans 10  و مراجع انگلیسي ازB Lotus 11 براي نوع قلم مراجع فارسي از
0  براي مثال ارجاع به مرجع شماره.در داخل متن بايستي صرفاً به صورت درج شماره مرجع در داخل کروشه انجام شود
 خودداري...  زيرنويس و،[ آورده شود و از ارجاع دهي به صورت ذکر نام نويسنده و سال انتشار در متن0[ به صورت
: چند نمونه از ارجاع دهي در ادامه آورده شده است.گردد
 صفحات،) شمارگان (شماره نسخه،) عنوان ژورنال (به صورت ايتالیك، عنوان مقاله.) (سال انتشار، نام،] نام خانوادگي1[
 نام انتشارات: مكان انتشار،) عنوان کتاب (به صورت ايتالیك،)] نام نويسنده کتاب (سال انتشار0[
[3] Article author(s). (Publication date). Article title. Journal title, Volume number (Issue number), Page
Numbers. (Times New Roman 10)
Example: Baron, R. (2006). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs "connect the
dots" to identify new business opportunities. Academy of Management Perspectives, 20(1), 104-119.

[4] Book author(s). (Publication date). Book title. Location of publisher: Publisher name. (Times New Roman
10)
Example: Likert, R. (1967). The human organization: Its management and value. New York: McGraw-Hill.

