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با  بولد 12نازنين عناوين اصلي مقاله با قلم بي(مقدمه  - 1

  )1گذاري از  شماره

صورت دوستوني، با  معمولي به 12نازنين متن مقاله با قلم بي

، كاغذپايين از  مترميلي20باال، از  مترميلي 25فاصله 

عرض هر ستون (و چپ كاغذ  هاي راست از لبه متر ميلي20

با فاصله  و )مترميلي 7، فاصله دو ستون متر ميلي 5/81

  . شود تايپ مي A4سطرهاي سينگل در اندازه كاغذ 

 5 به اندازة هاي دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگيپاراگراف

از شروع سطر و بدون فاصله پس يا پيش از پاراگراف متر ميلي

  .شوديم آغاز فاصله سطر كي اب ديجد بخش اما. است

؛ و غيره، به خاطر داشته : . مي نظير ، موقع استفاده از عالي

م بدون فاصله از حرف قبلي و با يك يباشيد كه كلية اين عال

  .شوند فاصله از حرف بعدي نوشته مي

صفحه و براي يادداشت  12نويس مقاله حداكثر صفحات پيش

  .است) الب فعليبا رعايت ق(صفحه  4پژوهشي و فني 

  

 )بولد 12با قلم  دومعناوين (ع مراجاشاره به  - 2- 1

شود و  متن مقاله شروع مي در] 1[ع با عالمت راجاشاره به م

ترتيب  بايد به  مراجع. يابند ع نيز به ترتيب ادامه ميبقيه مراج

 3توان به منبع شماره  گذاري شوند و نمي ارجاع در متن شماره

در اشاره به چند منبع . اشاره كرد 2 زودتر از منبع شماره

جا اشاره توان يك ها ميتك آنبه جاي ذكر تك ،پشت سر هم

در  واليغير متو براي اشاره به دو يا چند منبع ] 4- 2[كرد

  ].7، 5 ،2[شود از جداكننده كاما استفاده ميداخل براكت 

در اين موضوع محققان بسياري " :از ارجاع به مراجع به صورت

هاي در مقاله. خودداري شود "]20- 2[ اندنموده تحقيق

اصلي مقاله  يهاپژوهشي ارجاع بايد به طور عمده در بخش

اند در واقع مراجعي كه فقط در مقدمه آورده شده. صورت گيرد

  .اندك باشدها بايد مرجع پژوهش نيستند و تعداد آن

  

  )بولد 11سوم با قلم عناوين (كلمات انگليسي  - 1- 2- 1

و  يستمجاز ن 1الة فارسي استفاده از كلمات انگليسيدر مق

ها، ها را در متن مقاله، شكلحتماً بايد معادل فارسي آن

توان اصل  مي ،در صورت لزوم. كار برد به هانمودارها و جدول

  .صورت زيرنويس اشاره كرد كلمات را به انگليسي

ز بوده و در هر صفحه ا انگليسياشاره به زيرنويس با اعداد 

بايد توجه كرد كه از زيرنويس  .شود شروع مي 1مقاله با عدد 

بار آن كلمه در متن مقاله شود كه اولين وقتي استفاده مي
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شود و در دفعات بعدي نيازي به تكرار زيرنويس  استفاده مي

اگر به ناچار مجبور به استفاده از عالئم و يا اصطالحات  .يستن

تايپ  11 2كامبرياا با قلم ها ر، آنهستيدانگليسي در مقاله 

  .كنيد

  

  ها، نمودارها و روابطها، جدولشكل -2

  هاها و جدولشكل - 2-1

نمودارها نيز با فرمت دوستوني در مقاله ها و ها، جدولشكل

ها را در اندازه يك ستون كه نتوان آندر صورتي .شوند درج مي

رسم نمود، و شكل مطلوب بيش از عرض يك ستون را اشغال 

 .شوند كند، در باال يا پايين صفحه و بعد از محل ارجاع درج مي

، نمونه شكل با كيفيت و مورد تاييد مجله را نشان 1شكل 

  .دهد مي

  

 )10فونت (اثر تغييرات چگالي بر دما در زواياي مختلف  -1شكل 

  

هاي مورد تاييد مجله، به فايل ها و جدولبراي تهيه شكل

راهنماي ، و همچنين فايل مودارهاها و نراهنماي تهيه شكل

  ها و ها، جدولبه همة شكل .، مراجعه نماييدهاتهيه جدول

ها در متن، با اشاره به شكل. نمودارها در مقاله بايد اشاره كرد

شكل و همان سايز متن مقاله و بدون پرانتز  يذكر شماره

كه در اين حالت در داخل پرانتز  پايان جملهمگر در . است

چين در پايين شكل صورت وسط عنوان شكل به. شود ه مياشار

قلم و عنوان جدول در باالي آن با  10 نازنينبيقلم با 

محورهاي مختصات فقط با پارامتر . شود تايپ مي 10 نازنين بي

ها در هر صفحه در باال و يا ها و جدولشكل .شوند توصيف مي

براي . ايي شوندپايين هر ستون بعد از اولين ارجاع به آن جانم
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اين منظور، پس از كليك روي شكل از مسير زير محل آن را 

  :هاي ذكر شده، مشخص نماييددر مكان

Picture Tools -> Format -> Arrange -> Position 

و ) زمينه خاكستري و يا رنگي نباشد(ها با زمينه سفيد شكل

 و سياه صورت به مجله .شودبدون قاب اضافي بيروني رسم مي

 و نمودارها ها،شكلاجزاي  بنابراين .شود مي چاپ سفيد

كه در چاپ سياه و باشنداي بايد به گونه نگير يهاجدول

هايي كه كانتور خصوص در شكلبه. سفيد قابل تفكيك باشند

رنگي دارند طيف رنگ استفاده شده بايد در چاپ سياه و سفيد 

 افقي سه خطاالمكان فقط با ها حتيجدول .قابل تفكيك باشد

عناوين محورها . شوند اصلي و بدون خطوط عمودي تنظيم مي

ها جدول ون داخلمتو  ، همچنين اعدادهاو متون داخل شكل

و ترتيب نوشته شوند 10 نازنينبيبا قلم و  زبان فارسيبايد به 

نمونه  1جدول  .ها از راست به چپ باشدقرارگرفتن ستون

  . دهد شان ميجدول مورد تاييد مجله را نصحيح 

  

  هاي رياضيروابط و فرمول -2-2

موجود در  1استفاده از ابزار معادلههاي رياضي با روابط و فرمول

و از سمت چپ تايپ  210كامبريا رياضيبا قلم افزار آفيس نرم

گذاري از يك مشخص شده و براي اشاره شوند و با شماره مي

. شود اده ميها از شماره فرمول در داخل پرانتز استفبه آن

افزار آفيس، بعد نرم به 2007هاي شود در نسخهيادآور مي

فرض براي نوشتن روابط و فونت كامبريا رياضي به طور پيش

تغيير  معادلهكافي است اندازه آن در ابزاربكار رفته و هافرمول

  . كند

 )10فونت (هاي استفاده شده در مجله نوع و اندازه قلم -1جدول 

(*)ده موقعيت استفا
  اندازه قلم  نام قلم 

  10  نازنين پررنگبي  1هاي سطح عناوين بخش

  10  نازنين پررنگبي  2هاي سطح عناوين بخش

  12  نازنين بي  متن اصلي مقاله

  11  كامبريا  كلمات التين در متن اصلي

  10  نازنينبي  هاها و جدولعنوان شكل

 10  نازنينبي  زيرنويس و آخرنويس فارسي

 10  نازنينبي  )فارسي(ها متون داخل جدول

 10  كامبريا  )انگليسي(ها متون داخل جدول

 10  كامبريا رياضي  هافرمول

  )10فونت (منظور جايگاه استفاده در مقاله است (*)
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توانيد از مسير زير مي 3تايپمثافزار در صورت استفاده از نرم

  :فونت مربوطه و اندازه آن را انتخاب نماييد

Style -> Define -> Primary Font -> Cambria 

Math Size -> Define -> Full -> 9 

  :ها رعايت نكات زير الزامي استدر نوشتن فرمول

 ايتاليك نويسي پارامترها و متغيرها به صورتدر فرمول -1

 اعداد، كلمات، توابع مشخص و واحدها به صورت آيند، ولي مي

  . آيندايتاليك مي غير

در صورتي كه فرمول طوالني باشد و طول آن از يك سطر  -2

تجاوز كند، بايد در جاي مناسب شكسته شده و ادامه فرمول 

  . شود فشرده كردن آن پرهيزدر سطر بعدي آورده شود و از 

شود، بايد آورده مي وقتي ادامه فرمول در سطرهاي بعدي -3

  .از سطر دوم به بعداز سمت چپ فرورفتگي داشته باشد

شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرين سطر  -4

شود و در صورتي كه در سطر آخر براي نوشتن  فرمول درج مي

نباشد، درگوشه سمت راست سطر بعد نوشته  جا شماره فرمول

  .شود مي

) a.b(مميز يا همان نقطه پايان جمله  دقت شود از نقطه -5

  .استفاده نشود) a·b(ضرب به جاي نقطه
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  قواعد نوشتاري - 3

تالش شود در متن مقاله از جمالت رسا، گويا و كوتاه استفاده 

جداسازي اجزاي . شود و از نوشتن جمالت تودرتو پرهيز شود

. مختلف يك جمله نيز نقش زيادي در فهم آسان آن دارد

در اين . ر بر پاية امالي زبان پارسي ضروري استدرستي نوشتا

  . شود بخش، برخي از موارد اشتباه متداول يادآوري مي

از » مي«در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كه 

» فاصلة متصل«براي اين منظور از . جزء بعدي فعل جدا نماند

ه ب» Ctrlكليد «براي نوشتن فاصلة متصل از . استفاده كنيد

همچنين دقت كنيد كه جزء . استفاده كنيد» -كليد «همراه 

بنابراين . صورت يكپارچه ننويسيدو جزء بعدي فعل را به» مي«

  .است» شودمي«اشتباه، و درست آن » ميشود«و » مي شود«
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ي جمع نيز دقت كنيد كه از كلمة جمع بسته »ها«در مورد 

لة متصل براي جدانويسي نيز از فاص. شده جدا نوشته شود

 .بنويسيد» ها شكل«صورت را به» شكل ها«مثالٌ . استفاده كنيد

جمع بستن كلمات پارسي يا التين با قواعد زبان عربي اشتباه 

ها اشتباه و درست آن» اساتيد«و » پيشنهادات«بنابراين، . است

  .است» استادان«و » پيشنهادها«

 

 ها و ارقام نشانه ،عاليم - 2- 3

هاي متداول در زبان فارسي و همچنين از  از عاليم و نشانه

كاررفته در متون مهندسي مكانيك  هاي به عاليم و نشانه

دادن  بايد از ارقام فارسي براي نشان. توان استفاده نمود مي

در مقاله از  به صورت عمديكه اعداد استفاده نمود، مگر آن

بندي در عاليم و  چند گروه ارقام استفاده شده و اين گروه

در داخل فرمول و در  ميعال اندازهوقلم. ها ذكرشده باشد انهنش

  .باشد كساني قايدق ديبا ميعال ستيداخل متن و در ل

در انتهاي مقاله و  ،ها م و نشانهيدر صورت نياز، ليست عال

دوستوني و  جدول صورتاينليستبه. شود پيشازمراجع درج مي

مل نماد و ترتيب شا ترتيب الفبايي تنظيم شده و هر سطر به

  :مثال. آن است) و ابعاد(شرح 

  فهرست عالئم

 kgm-1s-2(  p(فشار 

 Pr  عدد پرانتل

ms-1(  j(سرعت 
u 

 K(  T(دما

 عاليم يوناني

 kgm-3(  ρ(چگالي 

 kgm-1s-1(  µ(لزجت ديناميكي 

 ها باالنويس

 SGS  مقياس زيرشبكه

 هازيرنويس

 Ave  مقدار متوسط

 هاپيوست - 1

در صورت وجود پيوست در مقاله، در انتهاي مقاله و پس از 
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