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 ايتاليك( 10متن چكيده )  

 

مطابق اين  4A ذغدر اندازه كا XP Word يا   0020Word-3201رم افزار با ن بايست های فارسی میمقاله     

طبق همين فرمت و با  Latexفزارها يا با نرم افزاراتوانند با همين نرم های انگليسی میمقاله مقاله تدوين شود. نمونه

ازه های داده شده در اين نمونه تهيه و با اند B Lotus به جای فونت Times New Romanاستفاده از فونت 

ضروری است اما در  Microsoft Wordدر صورت استفاده از نرم افزار  pdfو  Wordارسال فايل های د. شو

سايت  صفحه اصلیيا از  اينجارا  (ب  لوتوس) فونت مورد نياز است. pdfفقط فايل  Latexصورت استفاده از 

نكند. در نوشتن مقاله، بر روی  صفحه تجاوز 3 ازها و غيره  ها، مرجع ها، جدول كل مقاله شامل شكل .كنيددانلود 

 كار انجام شده توسط خود مؤلف يا مؤلفان تأكيد و تا حد امكان از عنوان كردن مطالب كلی اجتناب شود. 

ها باشد  ، روشهای آزمايشی يا محاسباتی، نتيجه گيری و مرجعز موضوع تحقيقیا خالصه ی كوتاهبايد شامل  مقاله    

راجع اصلی مقاله م تحليل نتايج از اهميت بسياری بر خوردار است. و دستاوردها و نتايج مقاله به وضوح بيان شود.

يا محاسباتی خودداری های آزمايشی  از ذكر عناوين مانند مقدمه، روش حتماً ذكر، و ارجاع آن در متن مشخص شود.

 كنيد.

 فرمت و اندازه ها
( و معمولی  12 لوتوس )ب مقاله بايد به صورت تك فاصله تك ستونی باشد. كليه حروف فارسی متن با فونت      

( باشند. معمولی 11 ) Times New Romanهای شيميايی و نيز روابط رياضی با  و فرمول كليه حروف انگليسی متن

 4A (210 xدر اندازه كاغذ متن مقاله های ديگر مقاله در محل مربوط نوشته شده است.  اندازه حروف برای بخش

 3سانتيمتر. حاشيه های باال و پايين هر يك  3 حاشيه های طرف راست و چپ هريك برابرباشد.  ميليمتر( 297

      سانتيمتر.

 ا و روابط رياضيه ها ، شكل جدول
ها  ها و زيرنويس شكل ها بايد در جای مناسب در متن مقاله قرار گيرند. باال نويس جدول ها و شكل جدول     

و غيره به آنها ارجاع  2، شكل1، جدول 1مطابق نمونه داده شده شماره گذاری شوند، و در متن به صورت مثالً شكل

روابط رياضی در وسط صفحه و شماره آنها در طرف  به حداقل كاهش يابد. ها ل تصاوير، نمودارها، و جدوداده شود. 

 راست زده شود. 

 
 متن مقاله  معمولی( 12)مقاله   متن

(1                                        )                         2mcE  

(2                                            )                  22 cba  

 متن مقاله   معمولی( 12)متن مقاله 
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 (10سياه  لوتوسب ) توضيحات شكل : 2شكل

 

 مقاله متن   معمولی( 12)متن مقاله 
 (10سياه  لوتوسب ) شرح جدول :  1جدول

    

    

 )اعداد داخل جدول بايد فارسي شوند(

 قاله متن م  معمولی( 12)متن مقاله 
 

         (پر رنگ 14لوتوس سياه ب )نتيجه گيري
 (12لوتوس نازك ب ) نتيجه گيری متن     

 
 (10لوتوس ب )اری زمتن سپاسگ     
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 (زده شود. پررنگ سياه مجله با  ،  شماره جلدايتاليك اسم مجله با)اسم كتاب و  

 


