راهنماي تدوين مقاله:
فصلنامه تولید علم به منظور گسترش و اعتالي سطح دانش و پژوهش اصیل در زمینه هاي روابط عمومي ،امور فرهنگي
،امور هنري ،روانشناسي،مدیریت ،علوم اجتماعی انتشار مي یابد.
شایسته است که نویسندگان نکات زیر را هنگام تهیه و ارسال مقاله رعایت نمایند:
 یک نس��خه اصلي با نام نویس��ندگان با ج��دول ها،عکس ها و نمودار ها ب��ه آدرسfaslnameh@uast34.ac.irارسال (ایمیل) گردد.
 ارس��ال نامه اي به امضائ نویس��ندگان مبني بر اینکه مقاله ارسالي در مجالت داخل کشور پذیرفته نشده و یا به چاپنرسیده و نیز هم زمان به مجله دیگر ارسال نگردیده است.و تا گرفتن پاسخ نهایي از این فصلنامه مقاله به نشریه دیگري
ارسال نخواهد شد.
 مقاله باید با نرم افزار ، Microsoft Office 2003با رعایت اصول آیین نگارش تایپ شده و فاصله یک خط ،حاشیههر سمت 2سانتي متر ،با قلم Bnazanin 12در حداقل  13و حداکثر  18صفحه باشد.

نحوه ارائه متن مقاله:
الف)-صفحه اول (صفحه عنوان):شامل عنوان کامل مقاله ،نام و نام خانوادگي نویسنده(گان)،عنوان دانشگاهي،سمت و مرتبه
علمي،دانشکده،دانشگاه،محل خدمت،شهر،آدرس پستي به فارسي و التین و آدرس پست الکترونیکي،تلفن و نمابر باشد.
در این صفحه باید آدرس ،تلفن،نمابرو پست الکترونیکي نویسنده مسئول براي پیگیري روند بررسي مقاله مشخص شده باشد.
ب)-صفحه دوم (چکیده):حجم چکیده فارس��ي باید ( )200-250کلمه بوده و حاوي قس��مت هاي عنوان مقاله ،زمینه و
هدف،روش تحقیق،یافته ها،نتیجه گیري و کلید واژهاي متناسب الزامي است.چکیده انگلیسي باید برگردان دقیق چکیده
فارسي باشد.
پ)-صفح��ه س��وم ب��ه بع��د (متن):ش��امل مقدم��ه ،روش تحقی��ق ،یافت��ه ها،بحث،نتیج��ه گی��ري و فهرس��ت منابع

باش��د.ترتیب ش��ماره گ��ذاري فهرس��ت مناب��ع باید ب��ه ترتیب ح��روف الفب��ا و براس��اس ن��ام خانوادگي افراد باش��د.
ت)-اصطالحات انگلیس��ي:براي بیان اصطالحات انگلیس��ي حتي االمکان از معادل فارس��ي آنها اس��تفاده گردد و سپس
اصطالح انگلیسي مربوطه به صورت پاورقي در پایین نوشته شود.
کلیه مقاالت منطبق با ش��رایط فوق بالفاصله پس از دریافت ،اعالم وصول ش��ده و پس از بررس��ي در هیئت تحریریه
فصلنامه جهت ارزیابي ،براي داوران ارسال مي گردد.
پس از بررسي نتایج داوران در هیئت تحریریه و در صورت کسب امتیاز الزم ،مقاله در نوبت چاپ قرار گرفته و طي نامه
اي به اطالع نویسنده مسئول مقاله خواهد رسید.
دفتر فصلنامه در ویراستاري ،درج یرا عدم درج مقاالت آزاد است.

