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راهنماي تدوين مقاله کامل همايش داخلی
(عنوان مقاله)B Titr 14pt

مؤلف اول ،1مؤلف دوم)B Zar 14 pt, Bold ( ... ،2
 -1عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول ()B Zar 12 pt, Bold
 -2عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم ( )B Zar 12 pt, Bold

آدرس پست الکترونيکي مولف رابط ()Times New Roman 10 pt

چکیده ( ) B Titr 10, Bold
هر مقاله باید داراي یک خلاصه  07تا  277کلمه اي باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده ،داراي حواشی  07میلیمتري از لبه راست و 23

40 mm

میلیمتري از لبه چپ باشد .این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقیق و دستاوردهاي مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی

35 mm

نمیگردد .فونت این بخش از نوع ) (B Zar 9ptمیباشد .محل قرارگیري این بخش در حدود  37الی  217میلیمتر از بالاي صفحه است.
کلمات کليدي :حداکثر  5کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند)B Zar 9pt, Bold( .

.1

مقدمه )( B Titr 10 pt, Bold

(با  2خط  9ptفاصله از کلمات کليدي)

این راهنما به منظور استفاده مولفین مقالات کامل براي نوشتن مقالات فارسی مطابق الگوي استاندارد این همایش تهیه شده است .رعایت این ضوابط براي
30 mm

همه مولفین محترم اجباري است .دبیر خانه همایش از پذیرفتن مقالاتی که خارج از الگوي این همایش باشد معذور است .توجه نمایید که متن حاضر نیز
با رعایت همین ضوابط تهیه شده است و میتواند جهت نمونه عملی مورد استفاده قرار گیرد (البته پس از حذف علائم و توضیحات راهنماي اضافی).
براي نگارش مقالات فارسی ضروري است از نرم افزار  Word 2003در محیط  Windows XPاستفاده شود .از فونت ) (B Zar 10ptو فاصله
خطوط  singleدر تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد .متن مقاله بصورت تک ستونی و با حاشیه  27میلیمتر از راست و بالا و  13میلیمتر از چپ و پایین
تهیه گردد .عنوان هر بخش با فونت ) ، (B Titr 10pt, Boldبا شماره بخش و با فاصله دو خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن و عنوان
هر زیر بخش با فونت ) (B Titr 10 ptنوشته شود.

 .2ارسال مقالات کامل
کلیه مقالات کامل توسط کمیته علمی همایش مورد ارزیابی قرار میگیرند .به این منظور لازم است فایل مقاله ،که مطابق با ضوابط این راهنما تهیه شده
است ،با فرمت  docو  pdfاز طریق سایت همایش ارسال گردد .سایر فرمت ها و یا ارسال فایل از طریق پست و یا  e-mailقابل پذیرش نمیباشد.
همچنی ن فایل مورد نظر باید حاوي متن مقاله و کلیه اجزاء آن شامل شکل ها و جداول باشد.
آخرین وضعیت مقالات در هر لحظه از طریق سایت همایش قابل پیگیري میباشد .در صورت پذیرش ،لازم است مولفین مقاله ،اصلاحات خواسته شده
30 mm

کمیته علمی را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

25 mm

25 mm
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 .3حداکثر صفحات
تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزاء آن نظیر شکل ها و جداول میباشد ،حداکثر  27صفحه  A4می باشد..
 .4زيرنويس
در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس ،از فونت ) (B Zar 9ptاستفاده گردد.

 .5روابط
همه روابط در مرکز خط و با فونت  Times New Romanو اندازه مناسب (حتيالمقدور  )10ptنوشته شوند .شماره هر رابطه بصورت ترتییی و در
داخل پرانتز و در منتها الیه سمت راست ذکر گردد .بعنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد.
)(1

nf a
.
ne b

q  k .h.

 .6تعريف متغیرها
از آنجا که در فرمت موجود محل مستقلی براي فهرست و تعریف همه متغیّرها پیشبینی نشده است ،لازم است که کلیه متغیّرها بلافاصله پس از طرح در
مقاله به شکل کامل تعریف گردند.

 .7واحدها
سیستم واحدهاي استاندارد  SIتنها سیستم قابل قبول طرح مسائل در این همایش میباشد .در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستم ها ضروري است،
لازم است معادل هاي استاندارد  SIآنها نیز ذ کر گردند .توجه گردد که واحدها براي مقادیر ذکر شده در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش
نگردند.

 .8شکل ها
کلیه شکل ها و ترسیمات باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .شکل ها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح
و شفاف ترسیم گردند .حروف ،علائم و عناوین باید به اندازه اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند .هر شکل داراي یک شماره ترتیبی
مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنین هر شکل د اراي عنوان مستقلی است که با فونت ) (B Zar 9pt Boldدر زیر
شکل نوشته میشود .یک خط خالی در بالا و دو خط خالی در پایین شکل آنرا از بقیه متن جدا میکند .بعنوان نمونه به شکل  2رجوع فرمائید.

 .9جداول
کلیه جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند .حروف ،علائم و عناوین باید به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا و
قابل تفکیک باشند .هر جدول داراي یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنین هر جدول داراي عنوان
مستقلی است که با فونت ) (B B Zar 9pt Boldدر بالاي جدول نوشته میشود .یک خط خالی در بالا و دو خط خالی در پایین جدول آنرا از بقیه
متن جدا میکند .بعنوان نمونه به جدول  2رجوع فرمائید.

 .11نتیجهگیري

دهمین همایش داخلی
 12- 12آذر  ، 2231دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

هر مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمعبندي نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجهگیري بپردازد.
جدول  -1متوسط سرعت حرکت امواج مختلف در … ) )B Zar 9pt, Bold

نوع موج

متوسط سرعت حرکت
(متر بر ثانیه)

زمان تناوب
(ثانیه)
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شکل  – 1تغييرات سرعت شعاعي … () B Zar 9pt, Bold
30 mm

25 mm

 .11قدردانی
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدیر وتشکر می تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

 .12مراجع
فهرست مراجع بعنوان آخرین بخش مقاله با فونت ) (Times New Roman 10ptنوشته میشوند .ترتیب آنها مطابق با ترتیب طرح آنها در داخل
متن میباشد و فقط شامل مواردي است که مستقیما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است .در تعریف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهاي
موجود ذکر گردد .براي مراجع فارسی ،از فونت ) (B Zar 10ptاستفاده گردد .موارد زیر نحوه ارائه این اطلاعات را نشان میدهند:
1. Bock, R. W., W. G. Harber and M. Arai, (1974), “Problems Encountered in Construction of Dam
Foundations”, Foundations for Dams, Eng. Found. Conf., ASCE, California, USA.
2. USBR, (1987), “Design of Small Dams”, U. S. Dept. of Interior, Bureau of Reclamation, Denver, Col.
 .2معماريان  ،ح  " )4731( .زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيك "  ،دانشگاه تهران.
4. Australian National Committee on Large Dams, (1983), “Guidelines for Dam Instrumentation and
Monitoring System”, ANCOLD.
 .3محمدي ،م .و رنجبر ،س" ،)2270( ،.تعیین حد بحرانی نفوذ پذیري در ساختگاه سد تالوار "،مجموعه مقالات کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه
تبریز 13 ،مهر.100 -137 ،

