
  
  
  
  
  

  راهنماي نویسندگان
  

  :ترتیب قرار گرفتن اجزاي مقاله به شرح زیر است
  عنوان، نام نویسندگان و نام موسسه محل کار آنها، چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، فهرست عالیم، متن اصلی مقاله یا 

  ).مل نمودارها، منحنی ها و عکس هاشا(بخش بندي هاي مناسب، قدردانی، مراجع، پیوست ها، واژه نامه ها، جدول ها و شکل ها
  ).B Lotus 17ptقلم ضخیم ( بیشترشودواژه  15عنوان نباید از .کوتاه اما معرف محتواي مقاله باشد: عنوان

قلم (مرتبه علمی نویسندگان در زیر نام مشخص شود.به همان ترتیبی آورده شود که مایل هستند در نشریه نوشته شود :نام نویسندگان
  ).B Lotus 14ptضخیم 

  قلم(و دانشگاه به گونه اي که بتوان از آن براي مکاتبات آینده استفاده کرد) پژوهشکده(شامل دانشکده  :نام موسسه 
B Lotus 11pt.(  

  .بیشتر باشد واژه  120چکیده نباید از .شامل تعریف مساله، روش حل و نتایج عمده به دست آمده باشد :چکیده فارسی 
  ) .Times New Roman 11ptقلم ( کیده انگلیسی باید منطبق بر چکیده فارسی باشدچ:  چکیده انگیسی

  .است از چند کلمه مجزا که موضوع تحقیق بیشتر پیرامون آنهاستعبارت :کلمات کلیدي فارسی و انگلیسی
ا شکلی که عالمت مورد نظر شماره رابطه ی.همه عالمتهاي به کار رفته در متن مقاله در فهرست عالیم تعریف شود :فهرست عالمتها

اول عالیم التین، سپس ( فهرست عالمتها به ترتیب حروف.براي اولین بار در آن به کار رفته و نیز واحد آن در انتهاي سطر آورده شود
  .تنظیم شود) عالیم یونانی
، شرح دستگاه، روش آزمایش، روش حل بسته به نوع مقاله، داراي بخشهاي نظري.با مقدمه آغاز و نتیجه گیري پایان یابد : متن اصلی

متن به صورت ساده و یک .بخشهاي متن اصلی و همه صفحات به ترتیب شماره گذاري شوند.یا محاسبه و ارائه نتایج و بحث باشد
  براي تایپ متن فارسی از قلم.کلیه جدولها و شکلها در آخر متن آورده شوند.ستونی و با راعایت فاصله بین سطرها تایپ شود

BLotus 12pt  و براي متن التین ازTimes New Roman 11pt استفاده شود.  
همه مراجع به ترتیبی که در متن آمده اند شماره گذاري و مرتب .آورده شود []در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه :مراجع
مراجع فارسی از سمت راست .راجع آورده شوندفقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست م.شوند

  لفان مراجع در متن مقاله به فارسی نوشته شود و از به کار بردن ؤم در صورت لزوم نام.و مراجع التین از سمت چپ نوشته شوند
به صورت کامل (ریهلفان، عنوان مقاله، نام نشؤدر فهرست مراجع ذکر نام م.واژه هاي التین در تمامی قسمت هاي مقاله خودداري شود

،  ]1 [به عنوان مثال مراجع فارسی. ، جلد، صفحه شروع و پایان و سال انتشار ضروري است)و بدون استفاده از حروف اختصاصی
  ]6 [و گزارش هاي علمی ]5 [، مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانس ]4 [، پایان نامه]3 [، کتاب ]2 [مقاله منتشر شده در نشریات

  .نوشته شوند



1.Ahmadi, G. , "Overview of Computational and Analytical Molding of Particle 
Transport and Deposition in Turbulent Flows", Scientia Iranica, Vol.1. 
pp.1-23,1994. 
 

  مات اصلی عنوان در نوشتن اطالعات مراجع به ترتیب نام فامیل و حرف اول نام کوچک نویسندگان، بزرگ بودن حرف اول کل
  .مقاله ها، کتاب ها، نشریه ها و کنفرانس ها و ایتالیک بودن عنوان کتاب ها، نشریه ها، کنفرانس ها دقت شود

هر واژه التین با شماره مربوط به خود مشخص می شود و این .به ترتیبی که در متن اصلی به آنها اشاره شده آورده شود :واژه نامه ها
  .که در متن به صورت باالنویس روي معادل فارسی آن نوشته شده استهمان شماره اي است 

  عکسها با کیفیت عالی.نمودارها و منحنی ها با نرم افزار کامپیوتري رسم شوند.وسط چین انجام شود نام گذاري شکلها:شکلها
نقاط منحنی ها را با .ی قابل خواندن باشدکوچک شدن به آسان% 50اندازه واژه ها و عالیم به گونه اي باشد که پس از .تهیه شده باشند

•◊ عالیم متداول مانند  0.2mmخطوط منحنی .از رسم خطوط شرنجی در منحنی ها خودداري نمایید.نشان دهید ¢
هر شکل در داخل متن در جاي مربوط به خود .از یکدیگر در کنار هم قرار دهید 2mmعکسهاي مربوط به هم را با فاصله .باشد

  .قرار گیرد
حاشیه چپ .ذخیره نمایید Word 2003استفاده و فایل را بصورت  Wordبراي تایپ مقاله از نرم افزار : نرم افزار کامیپوتري

  .سانتی متر باشد 3.5و حاشیه پایین  3سانتی متر ، حاشیه باال  2و راست 
  .نوشته شوند SIبرحسب واحد بین المللی  :واحدها

هر معادله باید داراي شماره اي باشد که .رت خوانا با حروف و عالیم چپ چین حروفچینی شوندتمام معادالت باید به صو: معادالت
  .شروع و به شماره اي برابر با تعداد معادالت ختم شود) 1(شماره معادالت از .داخل پرانتز نوشته شود

مولفان باید در نامه اي .سال شوداز طریق سامانه یا پست الکترونیکی ار Word 2003 , PDFمقاله با فرمت  :ارسال مقاله
تهیه شده و قبال در هیچ نشریه دیگري به چاپ نرسیده  "علوم و فناوري جوشکاري ایران"اعالم نمایند که مقاله ارسالی براي نشریه 

  .است

ر یا پست ن، دورنگادر صورتی که نیاز به توضیحات بیشتر یا راهنمایی دارید می توانید از طریق نامه، تلف :ارتباط با دفتر نشریه
  .تماس بگیرید الکترونیکی با دفتر نشریه

  




