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روﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ آراﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ
از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ و ﭼﺎپ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽ دارﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ دارد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ را
دﻗﯿﻘﺎً رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
 – 1ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ–
ﭘﮋوﻫﺸﯽ را در ﮐﻠﯿﻪ ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺎپ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ
در ﭘﺬﯾﺮش ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﯾﺮان ﺑﺎﺷﻨﺪ اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
 – 2ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼً در ﻫﯿﭻ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﭼﺎپ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻫﯿﺎت

 – 12در اﻧﺘﻬﺎي ﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻻزم اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﭘﺎراﮔﺮاﻓﻬﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ،ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﻨﺎﺑﻊ و واژه ﻧﺎﻣﻪ )در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﻤـﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﺪﯾﺪ( اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 – 13ﺷﻤﺎره ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ داﺧﻞ ﮐﺮوﺷﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد .ﺷﻤﺎره رواﺑﻂ رﯾﺎﺿﯽ
داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﮔﺬارده ﺷﻮد .اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﺎورﻗﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﻫﺎﺋﯽ در ﻓﻮق ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺸﺨﺺ
ﺷﻮد.
 – 14در ﻣﻮرد واژه ﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي
ﻣﻘﺎﻟﻪ آورده ﺷﻮد.

ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارد ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺟﻮاب ﭘﺬﯾﺮش از ﻧﺸﺮﯾﻪ

 – 15ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﺼﻮرت ﺗﮏ ﺳﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ

داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﻪ دﯾﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ارﺳﺎل

زﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Times New Roman 10ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي "ﻣﻘﺎﻟﻪ" " ،ﮐﺘﺎب" و

ﻧﻔﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

"ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ" ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد.

 – 3ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﺤﯿﻂ  PDF , wordﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻓﺮﻣﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻓﺮم ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داور ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ در

1 – Murtha-Smith, E., Hwang, S. H. and Bean, J. (1992).

ﺳﺎﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ  http://jieng.ut.ac.irدرج ﮔﺮدد ,ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ

“Load transfer in a space frame connection.” ASCE,

آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ  jieng@ut.ac.irﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
 – 4ﻣﻘﺎﻻت روي ﮐﺎﻏﺬ  A4ﺑﺎ )ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯾﯿﻦ و راﺳﺖ و ﭼﭗ  2/5ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ(

J. of Structural Eng., Vol. 7, No. 3, PP. 191-200.
2 – Smith, J.M. and Van Ness, H. C. (1987). Introduction

ﺑﻪ ﺻﻮرت دو ﺳﺘﻮﻧﯽ )ﻣﻄﺎﺑﻖ روﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ آراﺋﯽ ﻣﻮﺟﻮد( ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدد .ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ

to chemical engineering thermodynamics. 5 . Ed.

ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﺻﻮرت  singleﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻧﺎزك  12و

Chapter 15, McGraw-Hill Pub. Co., New York.

th

ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزك  Times New Roman12ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار

3 – Morgan, P. R., Schmidt, L. C. and Rhodes, W. A.

 wordﺗﺤﺖ  Windows XPﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد.

(1984). “Materical effects on mild steel strut

 –5ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺣﺪود  7500ﮐﻠﻤﻪ و ﯾﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  12ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎﭘﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﺮﯾﻪ

stability.” Proc., 3 Int. Conf. on Space Struct., H.

ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ) .ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ ﺟﺪاول– اﺷﮑﺎل – ﺧﻼﺻﻪ – ﻧﺘﺎﯾﺞ و

Nooshin, ed., Elsevier Applied Science, London,

rd

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ(.
 –6ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﻧﺒﺎﯾﺪ از 60
ﺣﺮف ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺘﺮا ﺳﯿﺎه  18ﺗﺎﯾﭗ ﮔﺮدد.
 – 7ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻣﯿﺘﺮا ﺳﯿﺎه  ،14ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ
ﻧﺎزك  14ﺑﺎﯾﺪ در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
 –8ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺎه Times New Roman 18
 ،ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺳﯿﺎه  ،Times New Roman 13ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻤﯽ
ﯾﺎ ﺷﻐﻠﯽ او ﺑﺎ ﻗﻠﻢ  Times New Roman 12در زﯾﺮ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ذﮐﺮ ﺷﻮد.
ﺿﻤﻨﺎً آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه راﺑﻂ در ﭘﺎورﻗﯽ آورده ﺷﻮد.

England, PP. 388-393.
 – 16اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﻟﯿﮑﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ دو
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدد .در ﻣﻮرد ﺣﺠﻢ آن ﺑﻪ ﺑﻨﺪ  9ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
 – 17ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اراﺋﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ .ﻟﺬا ﻧﺴﺨﻪ
اي از ﻣﻘﺎﻟﻪ آﻣﺎده ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﺟﻬﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ارﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻮﻗﻊ ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺑﻌﺪي ﺑﺎ ﮐﺪام ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد.
 – 18ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ "ﺑﺤﺚ درﺑﺎره ﻣﻘﺎﻻت" ﭼﺎپ ﺷﺪه را ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻣﺎه ﭘﺲ
از اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل دارﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ

 –9ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻻت ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻧﺎزك  ،10و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻻت اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ

ﺟﻬﺖ دﻋﻮت از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ آن در ﺷﻤﺎره ﻫﺎي

ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﻧﺎزك  Times New Roman 10ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮏ ﺳﺘﻮﻧﯽ و ﻓﻘﻂ ﻃﯽ

ﺑﻌﺪي اﻗﺪام ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در دو ﺷﻤﺎره ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎره اي ﮐﻪ

ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف اراﺋﻪ ﺷﻮد .ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ از  150ﮐﻠﻤﻪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻟﯿﮑﻦ

ﻣﻘﺎﻟﻪ در آن ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه ،ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﭼﮑﯿﺪه اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻪ ﺷﺪن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ

 – 19ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﮐﻪ ﺣﺮوﻓﭽﯿﻨﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺑﻮده و ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ در  300ﺗﺎ  500ﮐﻠﻤﻪ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﯾﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺴﯿﺎر

ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺎوي ﻧﮑﺎت اﺻﻠﯽ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﮐﻪ آن را

ﺿﺮوري دﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﯾﮏ ﭘﺎراﮔﺮاف در آﺧﺮ

ﺑﺘﻮان ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭼﺎپ ﻧﻤﻮد.
 – 10اﺷﮑﺎل و ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺘﻤﺎ اﺻﻞ ﺑﻮده و داراي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺎﯾﻠﻬﺎي اﺻﻠﯽ اﺷﮑﺎل )ﺗﺤﺖ  (PDF, Word, Excelﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺘﻤﺎ

ﻣﻘﺎﻟﻪ آورد.
 – 20ﻣﻘﺎﻟﻪ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي
ﻓﻨﯽ ﭘﺲ از ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ داوري ﻣﺴﺘﺮد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.

اراﺋﻪ ﮔﺮدد .اﻧﺪازه ﻗﻠﻢ ﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﻮرد ﻣﻨﺤﻨﯿﻬﺎ ) (legendﺑﮕﻮﻧﻪ اي اﻧﺘﺨﺎب

آدرس ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ:

اﺷﮑﺎل ﻣﯿﺘﺮا ﺳﯿﺎه .(10

ﺗﻬﺮان ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﻤﺎﻟﯽ ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ ،ﭘﺮدﯾﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎي ﻓﻨﯽ،
ﺗﻠﻔﻦ82084406 :
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰي ،ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم

ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﮐﻮﭼﮏ ﺷﺪن ﻣﻘﯿﺎس ﺷﮑﻞ ﺑﺮاي ﭼﺎپ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻧﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ )زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
 – 11ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺪﮐﺲ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﻤﺎﯾﻪ ﻫﺎ ،ﻣﺤﺘﻮا و ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺟﺪاول ،ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﺷﮑﻠﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻓﻘﻂ
ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻠﻬﺎ و ﺟﺪاول ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢ اراﺋﻪ ﺷﻮد.

آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ :

Website: http://jieng.ut.ac.ir Email: jieng@ut.ac.ir

