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چکیده (فونت  B Nazaninو سایز  ،41بر طبق سر تیترهای زیر برای یک مقاله اصیل پژوهشی)
کلمات کلیدی :کلمه کلیدی  ،4کلمه کلیدی  ،2کلمه کلیدی ( 3ضروری است از  3تا  41کلمه کلیدی برای مقاله استفاده شود)
مقدمه :لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .چاپگرها و متون بلکه
روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای
کاربردی میباشد .کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته ،حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را میطلبد( .فاصله بین
خطوط همه جا  4.1خط است)
روش کار :لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .چاپگرها و متون بلکه
روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای
کاربردی میباشد .کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته ،حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را میطلبد( .فاصله بین
خطوط همه جا  4.1خط است)
نتایج :لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .چاپگرها و متون بلکه
روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای
کاربردی میباشد .کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته ،حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را میطلبد( .فاصله بین
خطوط همه جا  4.1خط است)
نتیجه گیری :لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است .چاپگرها و متون
بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که الزم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود
ابزارهای کاربردی میباشد .کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته ،حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را میطلبد.
(فاصله بین خطوط همه جا  4.1خط است)
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جدول  .4عنوان جدول (عنوان در باالی جدول قرار میگیرد .حتماً باستی در متن مقاله به جداول و تصاویر استفاده شده ارجاع داده شود).
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تصویر  .4عنوان تصویر (عنوان تصویر همیشه در زیر آن قرار میگیرد مگر زمانیکه تصویر عالوه بر عنوان توضیحات دیگری نیز داشته
باشد که در این صورت عنوان تصویر در باالی آن و توضیحات دیگر تصویر در زیر آن درج میگردد .گرافها و نمودارها حتماً به طور
مستقیم از اکسل کپی شود و به عکس تبدیل نشود).
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آنالیزهای آماری (ساب هدینگ اول به صورت ایتالیک و بولد)
نرم افزار ( SPSSساب ساب هدینگ فقط به صورت ایتالیک نوشته میشود)
سپاس گزاری
هر کسی که در مقاله نقضی داشته ولی این نقش آنقدر بزرگ نیست که اسم او به عنوان نویسنده نوشته شود در اینجا از وی قدردانی
میشود.
تضاد منافع/حمایت مالی
اگر برای این مقاله از دانشگاه یا هر ارگان یا شرکت دیگری چه خصوصی و چه دولتی هزینهای دریافت شده و یا چاپ این مقاله باعث
رسیدن هرگونه سود مادی و معنوی به شخص یا ارگانی میگردد بایستی در اینجا ذکر گردد.
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Abstract
Introduction: The dummy copy at this site is made from a dictionary of 255 words from Cicero's
original source and the text fragments traditionally added. We use a lexical scheme to ensure a
grammatically correct look and feel.
Methods: The dummy copy at this site is made from a dictionary of 255 words from Cicero's original
source and the text fragments traditionally added. We use a lexical scheme to ensure a grammatically
correct look and feel.
Results: The dummy copy at this site is made from a dictionary of 255 words from Cicero's original
source and the text fragments traditionally added. We use a lexical scheme to ensure a grammatically
correct look and feel.
Conclusions: The dummy copy at this site is made from a dictionary of 255 words from Cicero's
original source and the text fragments traditionally added. We use a lexical scheme to ensure a
grammatically correct look and feel.
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