به نام خدا
قوانین نوشتن متن مقاله
مقالههای رسمی شامل چند بخش مهم میشوند که رعایت دقیق و به ترتیب هرکدام باعث کسب
نمره بیشتر خواهد شد.

صفحه اول :جلد مقاله شامل موارد زیر میشود.
 عنوان موضوع
 نام محقق یا پژوهشگر
 نام مدرسه
 نام کالس
 تاریخ (پاییز )97
صفحه دوم:
در این صفحه شما میتوانید "به نام خدا" را قرار دهید .البته خالقیت در این صفحه خارج از لطف
نیست .برای مثال غیاث الدین جمشید کاشانی در ابتدای تحقیق خود درباره عدد پی مینویسد :به
نام آن کس که از تقسیم محیط دایره بر قطر آن آگاه است! و این یعنی خالقیت!
شروع مقاله:
تمامی مقاالت از ساختار زیر تبعیت میکنند:
 فهرست :شامل عناوین اصلی کار شما میشود.
 چکیده :در این بخش خالصهای از تحقیق شما قرار میگیرد که شامل موضوع ونتایج میشود.
متن چکیده در حدود  300کلمه است.

 مقدمه :اولین گام در شروع نوشتن متن مقدمه است .مقدمه میتواند شامل تاریخچه یا
توضیحات مختصری درباره مقاله باشد.
 شرح مقاله :این قسمت بخش اصل مقاله بوده و به شرح و بسط موضوع میپردازد.
 نتیجه گیری :شامل ذکر نکات مهم ،ارئه راهکار و  ...میشود.
 سپاسگزاری :این بخش از مقاله اختیاری بوده و شما در صورت لزوم میتوانید از کسانی که
در این تحقیق به شما کمک کردند تشکر کنید.
 مراجع :تمامی مراجعی که برای نوشتن مقاله استفاده شده است باید در این قسمت ذکر
شود.

متن مقاله میتواند دو ستونه و با فونت  BNAZANIN 14نوشته شود .همچنین مرتب بودن مقاله،
جمله بندی صحیح ،داشتن شماره صفحه و استفاده درست از عالئم نگارشی باعث افزایش نمره شما
خواهد شد.
تیمهای شرکت کننده میتوانند دو نفره باشند و تعداد صفحات مقاله حداکثر میتواند  15صفحه
باشد .الزم به ذکر است تعداد زیاد صفحات به منزلهی با کیفیت بودن مقاله نبوده و امتیاز محسوب
نمیشود و نمره دهی صرفا بر اساس محتوا خواهد بود.
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