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  راهنماي نگارش و تنظيم مقاالت

  مقدمه

در دانشگاه  1391 ارديبهشت 15تا  13كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي با همكاري انجمن مهندسي شيمي ايران در تاريخ هاي  سومين

گردد تا مقاالت  عوت ميهاي مرتبط د پژوهان و دست اندركاران در زمينه از كليه دانشجويان، دانش. شود برگزار مي سيستان و بلوچستان

  .خود را در قالب محورهاي پيشنهادي به دبيرخانه سومين كنفرانس علوم و مهندسي جداسازي ارسال نمايند
  

  هدف

 فراهم نمودن بستري براي تبادل وهاي پژوهشي اعتالي فعاليت كمك به توسعه وعلوم و مهندسي جداسازي  برگزاري كنفرانس هدف از

 نتايج تجربي و، نظريه پردازي و طرح اصول بنيادي. علمي بين پژوهشگران دانشگاهي، مراكز پژوهشي و صنعتي استها و اطالعات  نظريه

متالورژي، فرآوري و بازيابي مواد، محيط زيست، نفت، گاز و صنايع شيميايي، معدن و  مواد كه در هاي مختلف جداسازيكاربرد روش

  . باشد غيره، مي پتروشيمي و
 

  لهترتيب مقا 

نرم افزار مورد استفاده براي نگارش مقاله بايد  .شود به هنگام نگارش و تنظيم مقاله به نكات زير توجه نمايند از نويسندگان محترم تقاضا مي

Microsoft-word XP، نوع قلم فارسي B Nazanin   التيننوع قلم و  Time New Roman  يهاهر مقاله بايد داراي بخش .باشد 

  .ب زير باشداصلي و ترتي
  

 )پر رنگ B Nazanin 18( .عنوان مقاله  بايد در عين اختصار معرف محتواي مقاله باشد: فارسي مقاله به عنوان •

 

. باشد كاري، نام دانشگاه يا موسسه محل نوادگامشخصات نويسندگان بايد شامل نام و نام خ: مشخصات نويسندگان به فارسي •

 )B Nazanin 12( .مشخص گردد ∗بات با عالمت توجه شود كه نويسنده عهده دار مكات

  

نتايج پژوهش انجام شده را به طور واضح نحوي تنظيم شود كه موضوع و  كلمه به 150چكيده بايد در حداكثر : فارسيبه  چكيده  •

 )  B Nazanin 12( .باشد مجاز نميچكيده  درج جزئيات، جدول، شكل و فرمول در . مطرح كند

  

 )B Nazanin 12( .با ارتباط مستقيم با موضوع و محتواي مقالهكلمه  6حداكثر : سيبه فار كلمات كليدي •

  

 (Time New Roman 14 Bold)  .مشابه فارسي دترجمه دقيق مور : عنوان مقاله به انگليسي •

 

 (Time New Roman 10).  مشابه فارسي دترجمه دقيق مور : به انگليسيمشخصات نويسندگان  •

  

 (Time New Roman 10).  مشابه فارسي دترجمه دقيق مور : به انگليسي چكيده •

  

 (Time New Roman 10).  مشابه فارسي دترجمه دقيق مور : به انگليسيكلمات كليدي  •

  

اي از تحقيقات منتشر  مه پس از طرح موضوع، ابتدا خالصهدر مقد. يابد بندي پايان مي آغاز و با جمعبا مقدمه  اين متن   :اصلي متن •

و برنامه پژوهش براي دستيابي به اهداف مورد نظر و رفع يق مطرح ها ارائه و اهداف تحق آن   بط با موضوع و ويژگيشده مرت

هاي داراي بخش اين بخش به نوع مقاله بستهدر ادامه،  .شود  هاي نو توضيح داده مي  هاي موجود، يا حركت به سمت يافته  كاستي
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نوشتن متن تالش شود تنها به موضوع اصلي در . باشد و جمع بندي ها نتايج و تحليل يافته حقيق، ارائهمواد، روش، مراحل ت، نظري

ها استفاده  رفته در متن همگي بايد مربوط به موضوع باشند و در متن از آن ها و روابط رياضي بكار ها، جدول شكل .مقاله پرداخته شود

 )B Nazanin 12(:  .شده و توضيح داده شده باشند

 )B Nazanin 12( .سطرسه  در صورت لزوم در حداكثر: دانيقدرتشكر و  •

  

در اين بخش  ، بهتر استزياد باشند استفاده شده در متن و نمادهاي عالئم اختصاريتعداد كه صورتي در: و نمادهااختصاري  عالئم •

 )B Nazanin 12( .توضيح داده شوندارائه و 

  

مورد ارجاع ع در مقاله دقت شود كه تمام مراج .انتهاي مقاله ارائه شوددر  مرتب وده در متن استفامراجع به ترتيب : منابع و مراجع •

 )B Nazanin 12( .باشندواقع شده 

  

 ساختاري قواعد 

 
  (Single)فاصله سطرها  و سانتيمتر 2و حدود باال، پائين، چپ و راست صفحه برابر با  A4اندازه صفحات بايد : شكل كلي مقاله •

  .شود   تهيه صفحه 6صفحه يكرو و حداقل در  12و حداكثر در  ستوني تكمقاالت به صورت  .ودانتخاب ش
  

عنوان جداول و . ها درج شود ها بايد در پائين و شماره و توضيح جداول بايد در باالي آنشماره و توضيح شكل: ها و جداولشكل •

كافي در مقاله ها و جداول بايد به صورتي واضح و با توضيحات شكل .دباش انگليسي ها بهها بايد به زبان فارسي و محتواي آنشكل

جاي استفاده از حروف و نمادها از كلمات  هبراي كليه محورها ب .هاي قبل و بعد يك سطر فاصله داشته باشنددرج شوند و با سطر

  .Pressure [MPa]): مانند(قرار داده شود  قالبو واحد هر يك در  وداستفاده ش
  

هاي تمام نماد. ي و موارد مشابه داردنوشتن روابط رياضبراي ارائي باالئي ك Microsoft Word Equation Editor :روابط رياضي  •

 .شود براي نگارش روابط از اين ابزار استفاده شود به همين دليل پيشنهاد مي. ده استمورد نياز در اين ابزار پيش بيني ش

  

  .ايد مشابه الگو هاي زير نوشته شوندمراجع فارسي و التين ب: مراجع •

نام كامل نشريه يا ناشر، شماره   ″عنوان مقاله يا كتاب  داخل گيومه″م ، مؤلف سوم ؛ نام خانوادگي مؤلف اول، مؤلف دونام و ] 1[

  )B Nazanin 12( دوره يا جلد، شماره نشريه، سال انتشار، شماره صفحات
[2] Author’s names separated by comma-dots; “The Paper or Book Title”, Paper or Book  
      Address, Publishing Place, (Year of Publish), Page Number       (Time New Roman 12) 

 
 

يرگول از هم ها را با وشود و براي ارجاع به چند مرجع آن در داخل دو قالب استفادهها براي ارجاع به مراجع تنها از شماره آن :ارجاع •

 ]1،2[جدا كنيد مانند 
 

در شماره گذاري . شماره گذاري شوند به ترتيب ارائه بايد  هاي شيميائيفرمول و ها، جداول، روابط رياضيكليه شكل :شماره گذاري •

 ).4- 1- 3(نبايد بيش از سه شماره استفاده شود ) زير عنوان(عناوين اصلي و فرعي 
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 :هاي مختلف مقاله به شرح زير است در بخش و اندازه قلمنوع : نوع و اندازه قلم •

 

  متن انگليسي  متن فارسي  

 Times New Roman 14 pt, Bold  پر رنگ B Nazanin 18  عنوان مقاله

 Times New Roman 10 pt, Regular  نازك B Nazanin 12  نام و نام خانوادگي، آدرس و عنوان نويسندگان

 Times New Roman 10 pt, Regular  نازك B Nazanin 12  چكيده

 Times New Roman 10 pt, Regular  نازك B Nazanin 12  كلمات كليدي

 Times New Roman 12 pt, Bold  پر رنگ B Nazanin 14  عنوان هر بخش

 Times New Roman 10 pt, Bold  پر رنگ B Nazanin 12  عنوان هر زير بخش

 Times New Roman 10 pt, Regular  نازك B Nazanin 12  متن اصلي

 Times New Roman 9 pt, Regular  نازك B Nazanin 10  پاورقي

 Times New Roman 9 pt, Bold  پر رنگ B Nazanin 10  عنوان جداول

 Times New Roman 10 pt, Regular  نازك B Nazanin 12  متن درون جدول

 Times New Roman 9 pt, Bold  پر رنگ B Nazanin 10  عنوان اشكال و نمودارها

 


