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  تحقيقاتي ارسال مقاالت )Checklistبازبينه (
  نماييد:تأييد  ■و با عالمت بررسي لطفاً پيش از ارسال مقاله، موارد زير را 

  رابط استاد راهنماي دانشگاهي يا محقق صنعتي است.نويسنده 

  نگار (پيامشده و در مقاله ذكر نام همه همكاران نويسندهEmail( شده است. ارائهبراي آنها  در وبگاه صحيحي 

 .حذف، اضافه يا تغيير ترتيب نويسندگان و نيز تغيير نويسنده رابط پس از انجام داوري مجاز نيست 

 همكاران نويسنده از ارسال مقاله آگاه هستند. يتمام 

 ها).ها يا گردهماييايشمقاله قبالً در نشريه ديگري اعم از خارجي يا داخلي چاپ نشده است (مگر به شكل خالصه در هم 

 .آن بخش از مقاله كه به منبعي ارجاع داده نشده، از نوشتار ديگري اخذ نشده است 

  نوشته شده است. نشريهمقاله طبق راهنماي نويسندگان در وبگاه 

 صفحه نيست. 15ها بيش از ها و جدولمتن مقاله پس از حذف شكل 

 عدد نيست. 15در مجموع بيش از  هاو شكل هاتعداد جدول  
 ارجاع نشده است. ]،6-1، براي مثال [به منابع به صورت تجمعي 

 شود.در مدت بررسي مقاله در اين نشريه، مقاله به نشريه ديگري براي بررسي و يا چاپ ارائه نمي 

 عنوان  

  است دهبه صورت موجز (كوتاه و گويا) و جذاب انتخاب شانگليسي عنوان فارسي و. 

 چكيده  

 است.نتايج اصلي  و وع تحقيق، روش تحقيقشامل: موض واژه و 350تا  250هاي فارسي و انگليسي مقاله شامل چكيده 

 هاكليدواژه  

 از هم جدا شده  )در كليدواژه انگليسي ;ويرگول (؛ در كليدواژه فارسي و نقطه پنج كليدواژه فارسي و انگليسي ذكر شده و با عالمت
 است.

 هاي اصلي متنبخش  

 .مقاله داراي بخش تجربي يا نظري است 

 ها عالمت گيري، مراجع،، نتايج و بحث، نتيجهيا نظري ها)ها و روشهاي مقدمه، تجربي (مواد، دستگاهمتن مقاله به ترتيب شامل بخش
 است. ياختصار و حروف

 است. در صورت ذكر نام فرد در متن  درج شده انگليسيبه مورد استفاده به ترتيب در كنار متن مربوط داخل كروشه و  شماره مراجع
 ]).1(براي مثال احمدي و همكاران [ مقاله، شماره مرجع كنار نام فرد آورده شده است

 المللي در سراسر مقاله از واحدهاي بينSI .استفاده شده است 

 اند.شدهها، مقادير و خواص، در نخستين مورد كاربرد توضيح داده متغيرها، ثابت مايشاختصاري براي ن و حروف هاتمام عالمت 

 .معادل انگليسي و تخصصي عبارات فارسي بالفاصله پس از هر عبارت (و نه به صورت زيرنويس)، در پرانتز آورده شده است 

 هاجدول  

 اند.كه باالي جدول ذكر شده و انگليسي هستند ها داراي عنوان فارسيتمام جدول 

 اند.گذاري در متن ذكر شدهها به ترتيب شمارهتمام جدول  
 اند.ها به صورت انگليسي (از چپ به راست) طراحي شدهجدول 

 اند.ها به انگليسي نوشته شدهتمام عبارات، حروف و مقادير در جدول  
 اند.گذاري به شكل پانويس زير جدول ارائه شدهواحد هستند و موارد نيازمند توضيح، با عالمتها داراي تمام مقادير در جدول 

 .درصورت استفاده از منابع در جدول، شماره مرجع در انتهاي عنوان جدول ذكر شده است  
 هاشكل  

 متر، وضوح سانتي 18يا  8/5ها با عرض شكلdpi 300  و در قالبTIF اند.محل به اشاره در متن ارائه شدهترين در نزديك 
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 اند.كه زير شكل ذكر شده ها داراي عنوان فارسي و انگليسي هستندتمام شكل 

 اند.گذاري در متن ذكر شدهها به ترتيب شمارهتمام شكل  
 گذاري بخش هاي مختلف يك شكل، از حروف انگليسي (صورت نياز به نامدرa ،b .و غيره) استفاده شده است  
 اند.ها به صورت انگليسي (از چپ به راست) طراحي شدهشكل 

 اند.ها به انگليسي نوشته شدهتمام مقادير، عناوين محورها، عبارات و حروف در شكل 

 راهنماي نمودارها در شكل ارائه شده است.ها داراي واحد هستند و تمام مقادير در شكل  
  ها استفاده نشده است.براي دور شكلاز قاب 

 نمايي ارائه شده است.در تصاوير ميكروسكوپي بزرگ  
  ذكر شده است. شكل، شماره مرجع در انتهاي عنوان شكلدرصورت استفاده از منابع در 

  
 هاي شيمياييمعادالت و واكنش  

 اند.گذاري شدهشمارهبه انگليسي هاي شيميايي به ترتيب در متن معادالت رياضي و واكنش 

 اند.گذاري شدهشماره به انگليسي هاي شامل چند واكنش شيميايي، با عنوان طرح آورده شده و در صورت تعددسازوكار 

 مراجع  

 اندواژگان اصلي انگليسي در مراجع با حرف بزرگ التين شروع شده.  
 شده است. انجام نشريهمراجع طبق قالب  نگارش 

 


