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در اندازه XP   Word  ياWord 2000-2010     مقاله با نرم افزار 

را  )ب  لوتوس ( فونت.مقاله تدوين شود مطابق اين منونه  ذغآا 4A
صفحه اصلي يا از   wordارسال فايل هاي . آنيد سايت دانلود اينجا

ها و  ها، مرجع ها، جدول شکلکل مقاله شامل . ضروري است  PDFو  
در نوشنت مقاله، بر روی کار اجنام شده .  نكند صفحه جتاوز3 ازغريه 

توسط خود مؤلف يا مؤلفان تأکيد و تا حد امکان از عنوان کردن 
 . مطالب کلی اجتناب شود

، روشهای از موضوع حتقيقي خالصه ي آوتاه بايد شامل     مقاله
ها باشد و دستاوردها و   گريی و مرجعآزمايشی يا حماسباتی، نتيجه

 حتليل نتايج از امهيت بسياري بر .نتايج مقاله به وضوح بيان شود
راجع اصلی مقاله حتمًا ذکر، و ارجاع آن در منت م .خوردار است
های آزمايشی يا   از ذآر عناوين مانند مقدمه، روش.مشخص شود

حماسباتی خودداري آنيد .
 فرمت و اندازه ها

کليه حروف . قاله بايد به صورت تک فاصله تك ستوني باشد     م
و کليه حروف انگليسی )  معمويل 12 (لوتوس ب فارسي منت با فونت 

  (Times New Romanهای شيميايي و نيز روابط رياضی با  و فرمول منت
های ديگر مقاله در حمل  اندازه حروف برای خبش. باشند)  معمولی11

 4A )210 x 297 در اندازه آاغذمنت مقاله . مربوط نوشته شده است
.  سانتيمرت3 حاشيه هاي طرف راست و چپ هريك برابر. باشد )ميليمرت

 سانتيمرتحاشيه هاي باال و پايني هر يك       .3
 ها و روابط رياضی ها ، شکل جدول

ها بايد در جای مناسب در منت مقاله قرار   شکلها و      جدول
ها مطابق منونه داده شده  ها و زيرنويس شکل باال نويس جدول. گريند

 و 2، شکل1، جدول 1مشاره گذاری شوند، و در منت به صورت مثًال شکل
ها به  ل تصاوير، منودارها، و جدو. غريه به آهنا ارجاع داده شود

ضی در وسط صفحه و مشاره آهنا در طرف  روابط ريا.حداقل کاهش يابد
ر . است زده شود
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