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راهنماي تدوین مقاله کامل
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مولف اول ،*1مولف دوم( ... ،2مولف رابط با * مشخص مي شود ،فونت  B Nazanin 12ptپررنگ)
 -1عنوان (علمی یا شغلی) ،آدرس پست الکترونیکي () B Nazanin 10pt
 -2عنوان (علمی یا شغلی) ،آدرس پست الکترونیکي () 0ptB Nazanin 1

چكیده ( B Nazanin 12ptپررنگ)
35 mm

هر مقاله باید داراي یک چكیده  120تا  300کلمه اي باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده ،داراي حواشي 35
لبه راست و چپ باشد .این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقیق و
میلیمتری از
خالصه نتایج مقاله باشد ،ولي یک مقدمه تلقي نميگردد .از اشاره به مراجع در این قسمت باید خودداري شود .فونت
این بخش از نوع ) (B Nazanin 11ptميباشد .محل قرارگیري عنوان این بخش در حدود  100الي  120میلیمتر از
باالي صفحه است.

واژههاي كلیدي:

35 mm

حداقل  4و حداكثر  6واژه كه با کاما از هم جدا شده باشند و در یك خط قرار گیرند(B Nazanin 10pt) .

 -1مقدمه ( B Nazanin 12ptپررنگ)
25
mmm
m

6
این راهنما به منظور استفاده مولفین مقاالت براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد این كنفرانس
m
تهیه شده است .رعایت این ضوابط براي همه مولفین محترم اجباري است .توجه نمایید که متن حاضر نیز با رعایت همین
m
ضوابط تهیه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گیرد ( البته پس از حذف عالئم و توضیحات
m
راهنماي اضافی) برای نگارش
m
مقاالت فارسي ضروری است از نرم افزار  Word 2010استفاده شود .كاغذ از نوع  A4تعریف ميگردد .از فونت (B
m
) Nazanin 11ptو فاصله خطوط  singleدر تهیه متن اصلي مقاله استفاده گردد .در تمامي قسمتها در صورت استفاده از
m
كلمات التین ،از فونت  Times New Romanبا یك اندازه كوچكتر از فونت فارسي آن قسمت ،استفاده شود .متن مقاله
m
بصورت تک ستوني و با حاشیه  35میلیمتر از باال و  25میلیمتر از پایین ،چپ و راست تهیه گردد .عنوان هر بخش با
m
فونت ( B Nazanin 14ptپررنگ) ،با شماره بخش و با فاصله یك خط خالي از بخش قبلي نوشته شود .عنوان زیربخشها با
فونت ( B Nazanin 12ptپررنگ) و به همان ترتیب نوشته شود .اولین خط همه پاراگرافها  6میلیمتر فرورفتگی داشته
باشد .عالیم نگارشي مانند نقطه ،كاما و  ...به نحو مناسبي مورد استفاده قرار گیرند .از فواصل كوتاه در موارد الزم مثل
افعالي كه با «مي» شروع ميشوند ،استفاده گردد تا مانع از جداشدگي احتمالي كلمه گردد.
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 -2ارسال مقاالت
کلیه مقاالت کامل توسط داوران كنفرانس مورد ارزیابي قرار ميگیرند .به این منظور الزم است فایل مقاله ،که مطابق
با ضوابط این راهنما تهیه شده است ،با فرمت  docو  pdfاز طریق سامانه کاربران در سایت كنفرانس ارسال گردد .جهت
نامگذاری فایل ارسالی به ترتیب از عنوان محور اصلی و نام نویسنده مسئول استفاده گردد .دبیرخانه از دریافت مقاالتی که
با این فرمت تهیه نشده باشند ،معذور است .از ارسال فایل با پسوندهاي دیگر نظیر  docxجدا ً خودداري شود .در صورت
بروز هر گونه مشکل حین ارسال مقاالت مراتب را با دبیرخانه کنفرانس به نشانی  cs@mhud.irدر میان گذارید.
آخرین وضعیت مقاالت از طریق سایت کنفرانس www.mhud.ir /c4قابل پیگیري ميباشد .در صورت پذیرش ،الزم
است مولفین مقاله ،اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه
نهایي را از طریق سایت كنفرانس ارسال نمایند.

 -3حداكثر طول مقاله
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر تصاویر و جداول ميباشد  15،صفحه و حداقل آن 6
صفحه است.

 -4روابط ،تصاویر و جداول
 -4-1روابط
همه روابط در وسط سطر و با فونتي متناظر با فونت التین متن نوشته شوند .براي نام متغیرها چه در روابط و چه در
داخل متن از حالت ایتالیك استفاده شود .شماره هر رابطه بصورت ترتیبي و در داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست
ذکر گردد .به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد:
V
()1
vto = test −  c
Ab
که در آن  vtoتنش برشی مالت؛  Vtestنیروی مورد نیاز برای جابهجایی آجر؛  σcتنش ناشی از بار ثقلی در محل آزمایش
و  Abمجموع دو سطح آجر در درزهای افقی باال و پایین است.
 -4-2تصاویر ،اشکال و جداول
کلیه تصاویر و جداول باید در داخل متن مقاله و در نزدیكترین جاي ممكن از اولین طرح در متن قرار گیرند.
قرارگیري تصاویر و جداول در وسط سطرها خواهد بود .تصاویر باید از کیفیت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف
باشند .حروف ،عالئم و عناوین باید به نحوی انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند .اگر اشکال به صورت نمودار
ميباشد ،ذكر كمیت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامي است.
هر تصویر ،شکل و یا جدول داراي یک شماره ترتیبي مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد.
همچنین هر تصویر ،شکل و یا جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت ( B Nazanin 11ptپررنگ) در زیر تصویر،
شکل و باالي جدول نوشته ميشود .اگر تصویر ،شکل یا جدولي نتیجه تحقیق حاضر نبوده و از مرجع خاصي برداشت شده
است ،باید شماره مرجع در انتهاي عنوان آن تصویر یا جدول در داخل كروشه ذكر شود .یک خط خالي در باال و پایین هر
تصویر و یا جدول براي جدا كردن آن از متن الزامي است .بهعنوان نمونه ميتوان به جدول  1و تصویر  1رجوع كرد.

ردیف
1
2
3

جدول  :1نمونه یك جدول
تعداد كلمات
عنوان
مقدمه
مروري بر تحقیقات
گذشته
نتیجهگیري
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تصویر  :1روستاي كندوان ،معماري صخرهاي
نمودار  :1نمونه یک نمودار

 -5زیرنویس
در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس ،ازفونت ( )B Nazanin 11ptاستفاده گردد.

 -6روش تحقیق
هر مقاله باید شامل روشی که محقق برای انجام تحقیق و دستیابی به نتایج برگزیده است باشد.

 -7ارائه نتایج و تحلیل ها
مؤلف در این بخش به ارائه یافته های استنباطی و توصیفی حاصل از تحقیق می پردازد.

 -8نتیجهگیري
هر مقاله باید با ارائه خالصهاي از تحقیق به جمع بندي نتایج ارائه شده در مقاله در قالب بخش نتیجهگیري در انتهاي
متن مقاله بپردازد .پیشنهادهاي احتمالي نیز در این بخش ارائه ميشود.

 -9قدردانی
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدیر و تشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

مراجع
بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود كه به آن شماره عنوان اختصاص داده نميشود .مراجع در این قسمت به
ترتیبي كه در متن به آنها ارجاع داده شده است و شمارهگذاري شدهاند ،لیست ميشوند .اشاره به هر مرجع در داخل متن باید
با ذكر شماره ترتیبي مستقل در داخل كروشه انجام یافته باشد .فونت مورد استفاده براي مراجع فارسي ()B Nazanin 10pt
و براي مراجع انگلیسي مثل سایر قسمتهاي مقاله با یك اندازه كمتر ( )Times New Roman 10ptخواهد بود .بعد از ذكر
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 مشخصات هر مرجع باید به.) فاصله با مرجع بعدي الزامي است6pt( مشخصات هر مرجع
.صورت كامل و استاندارد مطابق نمونههاي زیر ارائه شود
[1] Dicleli M, Bruneau M. Seismic performance of single-span simply supported and continuous slab-on-girder steel
highway bridges. Journal of Structural Engineering, ASCE; 121(10): 1497-1506, 1995.
[2] AASHTO. LRFD bridge design specifications (4th ed.). Washington (DC): American Association of State
Highway and Transportation Officials; 2007.

.1373 ، موسسه انتشارات علمي دانشگاه صنعتي شریف، طرح لرزهاي ساختمانهاي آجري. ح،] مقدم3[
 وزارت، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ویرایش سوم،) 2800 ] آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ( استاندارد4[
.1384 ،مسکن و شهرسازی
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