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4A ب   ( فونت.مقاله تدوين شود مطابق اين نمونه  ذغدر اندازه كاXP   Word يا Word 2000     مقاله با نرم افزار 

صفحه اصلي يا از را  )لوتوس كل مقاله . ضروري است  PDFو   wordارسال فايل هاي . كنيد سايت دانلود اينجا
در نوشتن مقاله، بر روي كار انجام شده توسط .  نكند صفحه تجاوز2 ازها و غيره  ها، مرجع ا، جدوله شامل شكل
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راجع اصلي مقاله م . تحليل نتايج از اهميت بسياري بر خوردار است.و دستاوردها و نتايج مقاله به وضوح بيان شود
هاي آزمايشي يا محاسباتي خودداري   از ذكر عناوين مانند مقدمه، روش.حتماً ذكر، و ارجاع آن در متن مشخص شود
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و )  معمولي 12 (لوتوس ب كليه حروف فارسي متن با فونت . بايد به صورت تك فاصله تك ستوني باشد     مقاله 
. باشند)  معموليTimes New Roman)  11هاي شيميايي و نيز روابط رياضي با  و فرمول كليه حروف انگليسي متن
 A4 )210 x در اندازه كاغذمتن مقاله . هاي ديگر مقاله در محل مربوط نوشته شده است اندازه حروف براي بخش
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  ها و روابط رياضي ها ، شكل جدول

ها  ها و زيرنويس شكل باال نويس جدول. گيرندها بايد در جاي مناسب در متن مقاله قرار  ها و شكل      جدول
 و غيره به آنها ارجاع 2، شكل1، جدول 1مطابق نمونه داده شده شماره گذاري شوند، و در متن به صورت مثالً شكل
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