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ابداري ايران؛ نگارش چكيده مقاله براي نهمين همايش سراسري حسو الگوي ضوابط 

  1389بهمن  28و 27زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، 

  1نام و نام خانوادگي نويسنده اول ]دكتر[
  2نام و نام خانوادگي نويسنده دوم] دكتر[
  3نام و نام خانوادگي نويسنده سوم] دكتر[

  چكيده
اين چكيده فقط براي . كلمه باشد 300و حداكثر  150 چكيده حداقل. شود اين چكيده به عنوان الگوي خط و مشخصات صفحه نوشته مي

اي تنظيم كنيد كه مجموع تمام اطالعات از عنوان مقاله  ي اوليه را به گونه سعي كنيد چكيده. داوري اوليه است و در مجموعه مقاالت چاپ نخواهد شد
كلمه نشود و تعداد منابعي كه به عنوان گزيده منابع تحقيق  300ز يعني حجم مطلب اصلي بيش ا. در يك صفحه ارائه شود  تا آخر فهرست منابع تماماً

شود پس از انجام وتكميل تحقيقات و ويرايش نهايي مقاله تهيه  ي اصلي كه همراه مقاله كامل ارسال مي چكيده. مورد نگردد 5شوند بيش از  معرفي مي
. اي تنظيم شود كه بيش از يك صفحه در قطع وزيري نباشد به گونه موعه مقاالت،و تعداد صفحات كتاب مج  اندازه هاي شود و با توجه به محدوديت مي

  .خواهد شدكمي كمتر از آن  كلمه و شايد 200ي نهايي حدود  به اين منظور احتماالً حجم چكيده

  آيين نگارش، چكيده اوليه، همايش حسابداري، زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان: ها كليدواژه

   : ]اصلي تحقيقو مراجع [منابع  ]اي از دهگزي[فهرست 
  : استفهرست منابع در الگوي كلي و جنريك به صورت زير 

  ، آدرس مطلب در اثراثر، مشخصات اثر، آدرس ]است )Bold( پررنگحتماً [نام اثر، »عنوان مطلب«  .)سال(شناسه 

  :الگوهاي پر استفاده
  دوره، شماره، صفحه، نام نشريه، »عنوان مقاله«). سال( ]م خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعددو نام و نا[ نام خانوادگي، نام] تاليفي مقاله[

نام و نام خانوادگي ويراستار ، عنوان كتاب). سال] (و نام و نام خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعدد نويسندگان[نام خانوادگي، نام ] كتاب تاليفي[
  ناشر، شهرويرايش، چاپ،  ،جلد] كند و از عبارت و ديگران استفاده شود ويراستاران يك نام كفايت مي در صورت تعدد[

، »عنوان مقاله«). سال] (و نام و نام خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعدد نويسندگان[نام خانوادگي، نام ] مقاله در مجموعه مقاالت كنفرانس[
  مجري، شهر، صفحات ،برگزاريتاريخ ويراستاران، / نام و نام خانوادگي ويراستارت و نام كنفرانس، عنوان كتاب مجموعه مقاال

، نام كتاب، »عنوان فصل«). سال] (و نام و نام خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعدد نويسندگان[، نام خانوادگي، نام ]مجموعه/ يك فصل از كتاب[
  ويراستاران، جلد، ويرايش، چاپ، ناشر، شهر، صفحه/ ندگانوادگي گردآورنام و نام خان

، نام و نام خانوادگي »عنوان مقاله«). سال] (و نام و نام خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعدد نويسندگان[نام خانوادگي، نام ] اي مقاله ترجمه[
  دوره، شماره، صفحه نام نشريه ،مترجم، 

/ ، نام و نام خانوادگي مترجمنام كتاب). سال] (و نام و نام خانوادگي تمامي ساير نويسندگان در صورت تعدد نويسندگان[وادگي، نام نام خان ]اي كتاب ترجمه[
  چاپ، ناشر، شهر  مترجمين، جلد، ويرايش،

                                                 
  ي علمي، سمت و سازمان، آدرس ايميل مدرك تحصيلي يا مرتبه. نام  نام خانوادگي، - ١
   آدرس ايميل، شماره تلفن همراه  ي علمي، سمت و سازمان، مدرك تحصيلي يا مرتبه. نام نام خانوادگي، :گو نويسنده پاسخ - ٢
  ي علمي، سمت و سازمان، آدرس ايميل مدرك تحصيلي يا مرتبه. نام  نام خانوادگي، - ٣


