شیوه نامه هفتمین دوره همایش بین المللی باستان شناسان جوان؛ ایران و
سرزمینهای همجوار

راهنمای تنظیم مقاله:
مقالههای پژوهشی مرتبط با باستانشناسی ایران و سرزمینهای همجوار ،برای داوری مورد بررسی قرار خواهد
گرفت .بیشینه شمار قابل قبول برای تعداد صفحههای یک مقاله  20صفحه میباشد.
نحوة ارائه مقاله:

















مقاله با برنامه رایانهای  Word 2010یا نسخه پایینتر حروفچینی شده باشد .مقاالت ارسالی فاقد اشتباهات
تایپی بوده و بدون احتساب جدول ،تصویر و نمودار در حدود  6000تا  9000کلمه باشد.
مقاله به صورت تک ستونی ،فاصله بین خطوط یک سانتیمتر ،حاشیهها از هر طرف  2/5سانتیمتر است.
عنوان مقاله با قلم  14بی نازنین ( )B Nazaninبه صورت  Boldباشد .چکیده فارسی و کلمات کلیدی مقاله
با قلم  12بی نازنین ( )B Nazaninو چکیده انگلیسی با قلم  Times New Roman ،11نگارش شود.
متن مقاله با قلم  13بی نازنین ( )B Nazaninبوده و واژگان التین درون متن با قلم Times New ،11
 Romanنگاشته شود .عنوانهای اصلی (مقدمه ،مواد و روشها ،نتیجهگیری و  )....به صورت  Boldو با قلم
 13بی نازنین ( )B Nazaninباشد.
نام و نام خانوادگی نگارنده ،سمت و رتبه علمی وی ،مؤسسه یا سازمان محلتحصیل ،پست الکترونیک و
شماره تماس در صفحه اول چکیده و اصل مقاله به صورت جداگانه و کامل درج شده باشد.
عنوان مقاله باید کمتر از  20واژه باشد و در باالی چکیده قرار گرفته باشد.
تصاویر مربوط به مقاله باید مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ) ،غیر تزئینی و از ارکان مقاله بوده و در متن به
آنها ارجاع شده باشد و باکیفیت مطلوب در متن قرارگیرد.
توضیحات مربوط به عکس های مقاله در زیر هر عکس نوشته شده و توضیحات مربوط به جداول در باالی هر
جدول آورده شود.
اعالم ،عالیم اختصاری ،معادل واژهها و توضیحات باید تحت عنوان پینوشتها در انتهای مقاله آورده شود.
برای آگاهی از شیوه ارجاع دهی در متن و چیدمان منابع پایانی به ادامه شیوه نامه توجه نمایید.
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عنوان مقاله
چکیده
چکیده در صفحه دوم مقاله ارسالی به همایش قرار میگیرد .حداقل  250و حداکثر  300کلمه؛ شامل طرح مسئله ،هدف،
روش تحقیق ،یافتهها و بحث و نتایج است .رعایت موارد زیر دارای اهمیت است :موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟
با چه هدفی دقیقا چه اقدامی انجام دادهاید؟ چگونه این فعالیت را انجام دادهاید؟ روشها و تجهیزات مورد استفاده چه بوده
است؟ نتایج چه چیزی را نشان میدهند؟ اساسیترین یا بنیادیترین یافته شما برای درک بهتر موضوع چیست؟
قوانین معمول از جمله عدم ارجاع به منابع ،تصاویر و غیره یا عدم استفاده از پینوشت در متن چکیده
بایستی رعایت شوند .متن چکیده در یک پاراگراف نوشته شود .نیازی به فرورفتگی در سطر اول نیست.
کلمات کلیدی :شامل  4تا  6واژه کلیدی هستند که با ویرگول از یکدیگر جدا شدهاند.
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Abstract
The first sentence of the Abstract should follow the word “Abstract.” on the same line. The
abstract should be clear, descriptive, self-explanatory and no longer than min 250-max300 words.
It should also be suitable for publication in abstracting services. Do not include references or
formulae in the abstract.
Keywords: Keyword one, keyword two, keyword three, keyword four, keyword five.
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شیوه ارجاعدهی در متن و چیدمان منابع پایانی:




روش ارجاع نویسی مقاالت در مقاالت همایش درون متنی است؛ (نام خانوادگی نویسنده ،سال نسخه
استفادهشده  :صفحه) برای مثال( :ده پهلوان.)29 :1389 ،
روش ذکر نام منابع ،در پایان مقاله (به ترتیب حروف الفبا تنظیم گردد) به صورت زیر است:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال انتشار) .عنوان کتاب (به صورت  ،)Italicترجمه :نام و نامخانوادگی
مترجم ،محل انتشار  :ناشر.
مثال برای ارجاعدهی به کتاب:
رزمجو ،شاهرخ .)1389( .استوانهی کورش بزرگ :تاریخچه و ترجمه کامل متن ،تهران :فرزان روز.
مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام مترجم ،نام مجله (به صورت  ،)Italicدوره
مجله (شماره مجله) ،شماره صفحه یا صفحات مقاله در مجله.
مثال برای ارجاعدهی به مقاله:
اسمعیلی جلودار ،محمد اسماعیل و اعراب ،علی .)1395( .پیشنهادی بر جاینامشناسی محدودهی زبشلی در
دورهی ایالم بر اساس دادههای باستانشناختی و کتیبههای میانرودانی ،مجله پژوهشهای علوم تاریخی8 ،
(.1-20 :)2
پایان نامه :نام خانوادگی ،نام نویسنده .عنوان پایان نامه (به صورت  ،)Italicمقطع تحصلی و نام دانشگاه ارایه
پایان نامه ،نام استاد راهنما ،سال دفاع.
مثال برای ارجاع دهی به پایان نامه:
لباف خانیکی ،میثم .جغرافیای اداری -سیاسی نیشابور در دوره ساسانی بر اساس مطالعات باستانشناسی،
پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران ،به راهنمایی کمال الدین نیکنامی.1387 ،
 الزم به ذکر است؛ مصاحبههای شخصی تنها در متن ارجاع داده شوند و برای ارجاع آن از این شیوه
استفاده شود( :نام خانوادگی ،نام مصاحبه شده .سال مصاحبه ،نوع مصاحبه) به عنوان مثال (محمدی،
علی ،1395 .مصاحبه شخصی).

