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ارائه   وسط چین  بصورت 18  کلمه و با قلم نازنین سیاه 15حداکثر 
  .شودمی
  آدرس و نام کامل نویسندگان-4

همچنین . شودبصورت وسط چین مقاله ارائه می 12با قلم نازنین نازك 
شود و در مشخص می ٭نماد دار مکاتبات است با اي که عهدهنویسنده

آدرس پست  ٭ پس از شروع نماد Footerانتهاي صفحه اول بصورت 
  .شودالکترونیکی نویسنده درج می

  چکیده -5
و  12کلمه با قلم نازنین نازك  150تا  100شامل یک پاراگراف و بین 

 Times New Roman 12براي چکیده فارسی و قلم نازك ایتالیک 
  .گیردبراي چکیده انگلیسی بالفاصله زیر کلمه چکیده قرار می

  واژگان کلیدي -6
با یک سطر  12حداکثر پنج کلمه کلیدي فارسی با قلم نازنین نازك 

تایپ  12فاصله از متن چکیده و عنوان کلمات کلیدي با قلم نازنین سیاه 
  .از هم جدا شوند) ،(کلمات با کاما . گردد

  عناوین -7
بصورت راست چین با ) بدون شماره قبل از آن(هر قسمت مقاله  عناوین

  .شوددرج می 14یک سطر فاصله از قسمت باالیی با قلم نازنین سیاه 
 14 ي مقاله با قلم نازنین نازكاهمتن کلیه بخش: متن مقاله -8

  .تنظیم شود
حتی  .ها نباید دست نویس باشندکدام از اجزاء معادلهیچ :هامعادل -9
ها هاي انگلیسی در متن اجتناب گردد و معادلمکان از آوردن واژهاال

  ها معادل  قلم   ناپذیر   اجتناب   موارد  در  .گردد  ذکر  پاورقی بصورت 

  
Times New Roman 12 ها در داخل شماره دهی معادل. استفاده شود

محل قرارگیري . شودبصورت راست چین و از شماره یک شروع می پرانتز
  .ها چپ چین باشدمعادل

  هاشکل -10
و زیرنویس وسط چین با قلم ) به بعد1به ترتیب از شماره (درج شماره 
که در متن  دقت گردد. ها ضروري استبراي کلیه شکل 12نازنین سیاه 
باشند و   تصاویر باید اصل  کلیه. شود  به اشکال اشاره  اصلی حتماً

ها و غیره ي قلم اجزاء متن، شمارهاندازه. االمکان اسکن شده نباشدحتی
  .شودارائه می 10در داخل تصاویر با قلم نازنین 

  جداول -11
و ) به بعد 1عنوان جدول بصورت باالنویس و وسط چین و داراي شماره 

اقتباس شده باید در انتهاي مرجع جداول . باشد 12نازنین سیاه با قلم 
اجزاء جدول . کلیه اعداد در جدول به فارسی ارائه شوند. عنوان درج شود

بصورت وسط  12نویس باشند و از قلم نازنین کامالً واضح و بدون دست
  .چین در ارائه اجزاء استفاده شود

  هافهرست عالئم و نشانه -12
با قلم نازك  مقاله یا در معادالت  متن  بکار گرفته شده در   عالئم

Time New Roman  شود و همچنین ترتیب ارائه ارائه می 12با اندازه
  . شده بصورت الفباي انگلیسی است

Nu                              Nusselt number 
V (ms-1)                     velocity 
λ (A0)                         Wave Length 

 منابع -13
با  و التین   14نازنین نازك  با قلم   مقاله منابع فارسی در انتهاي 

Time New Roman 12 تایپ شود .  
  :هایی از فرمت منابع در زیر آورده شده استنمونه
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  پیوست -14

قلم و فرمت پیوست مطابق قلم و فرمت متن مقاله با قلم نازنین نازك 
  .باشد 14
  ارسال مقاالت -15

  .مقاله به پست الکترونیکی زیر ارسال شود
 farayandno@yahoo.com: پست الکترونیک

    
  
  

 نو فرآیند نشریه مقاالت و ارسال تهیه العمل دستور


