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 ملی های همایشچارچوب و ساختار مقاله

 «از امینت غذایی تا حاکمیت غذایی؛ در چارچوب حکمرانی مطلوب» 

 

 مقالهکلی مشخصات الف( 

و باالتر و یک ستونی  -word 2007حاضر با نرم افزار متن نویس ورد ين نگارش مطابق آی A4باید روی صفحه  مقاله (1

  .دتایپ شو

چپ  ،از باال، پایين هامتن حاشيه به صورتی که صفحه تهیه شود 51و دست باال  6دست کم مقاله کامل باید در  (2

 (.normalباشد )حالت متر فاصله داشته ميلی 22و راست صفحه 

 تنظيم شود. 1.15 و اندازه  multipleفاصله بين خطوط باید به صورت  (3

 تمامی صفحات بجز صفحه اول باید شماره صفحه داشته باشند. (4

 Times Newاست. قلم انگليسی در متن باید  (  (12B Nazanin 12اندازه قلم مقاالت در سراسر متن فارسی  (2

Roman  باشد. 11و با اندازه 

 نوشته شوند (Boldسر تيترها، با همان اندازه و به صورت پررنگ ) (6

 اری شوند.گذرهباید شماهای آنها( ) و زیربخش گيریمقدمه، متن اصلی و نتيجه هایعناوین بخش (7

 

 ساختار مقالهب( 

اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و نام  -2عنوان مقاله،  -1: استها مقاله کامل، به ترتيب شامل این بخشیک 

متن یا بدنه اصلی  -6مقدمه،   -2کلمات کليدی،  -4چکيده،  -3، و نویسنده مسئول مؤسسه و آدرس الکترونيکی نویسندگان

 مراجع. -9تشکر و قدردانی)در صورت لزوم(،  -8گيری، نتيجه -7مقاله، 

 : عنوان مقاله -1

 مختصر جامع و مانع توصيف کننده محتوای مقاله یک عبارت

 چکیده -2

های و به نتایج و یافتهمقاله را به اختصار بيان کند توضيح باشد. موضوع و هدف  ،چکيده باید شامل اطالعات مفيد بوده و خود

م زمان گذشته استفاده شود. از عالی برجسته اشاره کند. در چکيده باید از جمالت کامل با افعال سوم شخص معلوم در

 211الی  121اختصاری پرهيز شود. ذکر سابقه و اهميت موضوع در این قسمت الزم نيست. تعداد کلمات در چکيده بين 

 .است

  کلمات کلیدی: -3

 کلمه باشد. 8تا  3کلمات کليدی مقاله باید بين 

 مقدمه -4
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 . استمقدمه شامل تعریف روشن مسئله، تاریخچه علمی مربوط به موضوع مقاله و رهيافت پيشنهادی 

   بدنه اصلی مقاالتمتن یا  -1

 بندی مناسب گردد.متن یا بدنه اصلی هر مقاله باید مطابق با ماهيت آن توسط نویسنده یا نویسندگان تقسيم

 گیرینتیجه -6

 گيری باید نتایج مهم مقاله بطور مختصر ارائه گردند. در بخش نتيجه

 مراجع -7

 باشد. APAدرون متنی و انتهای متن باید به شيوه در داخل متن به صورت منبع نویسی 

 منبع نویسی درون متنی:  نمونه -7-1

ساازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد )فائو( نزدیک به  هایبنا به گزارشمنبع التين:  .7-1-1

 (FAO ،2011 :8برند. )یک ميليارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می

کنفرانس غذای جهانی  پس از المللی برای توسعه کشاورزیمنبع فارسای: صندو  بين .7-1-2

ایجاد ميالدی، 1977در سااال مجموعه سااازمان ملل متحد  نهاد زیربه عنوان ميالدی و  1974

 (713: 1389، زاده گيبد.)ش

 نمونه منبع نویسی در پایان مقاله -7-2

 فارسی: -7-2-1

 .لمللی، انتشارات مجد، تهراناهای بين، حقو  سازمان(1389) ، ابراهيمزاده گيب

 التين:  -7-2-2

Narula, Smita (2006), The Right to Food: Holding Global Actors Accountable Under 

International Law, Columbia Journal of Transnational Law (vol.44), pp. 691-778. 
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