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استاد  فريبرز جًالی؛ استاد داًشگاُ تْراى رضب تًکلی مقذم داًشگاُ یسد؛داًشیار  محمذصبلح ايلیبء استاد داًشگاُ تْراى؛ آزادٌمحمذعلی 

  محمذ زئیری استاد داًشگاُ تْراى؛ جعفر رزمی؛ استاد داًشگاُ تْراى مععًد رببوی؛ خَارزهیاستاد داًشگاُ  غالمرضب جُبوشبَلً داًشگاُ تْراى؛

استاد  جالل عشبيری ؛استادیار داًشگاُ تْراى طبلعی زادٌعطباهلل  ؛داًشگاُ ٍیٌذزٍر، کاًادا استاد کًاکًيىگ شاوگاستاد داًشگاُ برادفَرد، اًگلستاى؛ 

استاد  پًرظیذحعه قذظیاستاد داًشگاُ صٌعتی شریف؛  فرَبد قبظمی طبریداًشگاُ تْراى؛  استاد قبدریظیذ فريذ داًشگاُ تیلبرگ، ّلٌذ؛ 

استاد  عسيسالٍ معمبريبویآهریکا؛ استاد داًشگاُ هاساچَست، کبران آوگبپب گىبظٍداًشیار داًشگاُ تْراى؛  عببض کرامتیداًشگاُ صٌعتی اهیرکبیر؛ 

 .ایراى داًشگاُ علن ٍ صٌعتاستاد  ءرظًل وًرالعىب؛ خَارزهیداًشگاُ 
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تخصصی از نویسندگان محترم که مقاالت خود را براي بررسی و چاپ در نشریه 
فنی ارسال می دارند تقاضا دارد نکات زیر را هاي  دانشکدهپردیس  صنایعمهندسی 

  .دقیقاً رعایت فرمایند
 –مقاالت علمی پردیس دانشکده هاي فنی صنایعنشریه تخصصی مهندسی  – 1

هیات تحریریه . اپ می کندچ صنایعگرایش هاي مهندسی وهشی را در کلیه پژ
  .در پذیرش مقاالتی که در رابطه با مسائل ایران باشند  اولویت قائل است

هیات . مقاله ارسال شده نباید قبالً در هیچ نشریه داخلی یا خارجی چاپ شده باشد – 2
امی که جواب پذیرش از نشریه تحریریه انتظار دارد که نویسندگان محترم تا هنگ

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

به همراه فرمهاي شناسنامه   word  ,PDFفایلهاي الکترونیک مقاله در محیط  – 3
کنترل کیفی مقاله و فرم پیشنهاد داور پس از تکمیل شدن عالوه بر اینکه در 

بایستی به , درج گردد //:ut.ac.irengijhttp. انشکده فنیسایت نشریه د
  . نیز ارسال شود jieng@ut.ac.irآدرس الکترونیکی نشریه 

) سانتیمتر 5/2حاشیه هاي باال و پایین و راست و چپ (با  A4مقاالت روي کاغذ  – 4
فواصل بین . تایپ گردد) ائی موجودمطابق رویه صفحه آر(به صورت دو ستونی 

و  12مقاالت فارسی با قلم نازنین نازك . باشد singleصورت ه خطوط ب
با نرم افزار    Times New Roman12مقاالت انگلیسی با قلم نازك 

word  تحتXP Windows تهیه گردد.  
شریه صفحه چاپی به قطع ن 12کلمه و یا حداکثر  7500حجم مقاله نباید از حدود  –5

نتایج و  –خالصه  –اشکال  –با درنظر گرفتن محل جداول. (تجاوز نماید
  ).فهرست منابع

 60براي مقاالت فارسی، عنوان مقاله با درنظر گرفتن فواصل بین کلمات نباید از  –6
  .تایپ گردد 18حرف تجاوز نماید و با قلم میترا سیاه 

وان علمی یا شغلی او با قلم نازنین ، عن14نام نویسنده مقاله با قلم میترا سیاه  – 7
  .باید در زیر عنوان مقاله ذکر شود 14نازك 

 Times New Roman 18براي مقاالت انگلیسی، عنوان مقاله با قلم سیاه   –8
، عنوان علمی Times New Roman 13، نام نویسنده مقاله با قلم سیاه 

. مقاله ذکر شوددر زیر عنوان  Times New Roman 12یا شغلی او با قلم 
  .ضمناً آدرس الکترونیکی مربوط به نویسنده رابط در پاورقی آورده شود

، و براي مقاالت انگلیسی 10چکیده مقاله براي مقاالت فارسی با قلم نازنین نازك  –9
به صورت تک ستونی و فقط طی  Times New Roman 10با قلم نازك 

لیکن . کلمه تجاوز نماید 150از چکیده فارسی نباید . یک پاراگراف ارائه شود
چکیده انگلیسی بدلیل نمایه شدن بین المللی الزم است بصورت خالصه مقاله 

. کلمه ارائه شود 500تا  300بوده و بیانگر محتواي مقاله باشد و میتواند در 
چکیده مقاله بایستی حاوي نکات اصلی و نتایج مقاله باشد به طوري که آن را 

  .پ نمودبتوان جداگانه چا
اشکال و نمودارهاي مربوط به مقاله حتما اصل بوده و داراي کیفیت مطلوب  – 10

بایستی حتما ) PDF, Word, Excelتحت (فایلهاي اصلی اشکال . باشد
بگونه اي انتخاب  (legend)اندازه قلم ها خصوصاً در مورد منحنیها . ارائه گردد

زیرنویس ( نیز خوانا باشندشوند که پس از کوچک شدن مقیاس شکل براي چاپ 
  ). 10اشکال میترا سیاه 

با توجه به ایندکس شدن این نشریه در بانکهاي اطالعاتی بین المللی، باید         – 11
  فقط . نمایه ها، محتوا و عناوین جداول، نمودارها و شکلها به زبان انگلیسی باشند

 .تواند به فارسی هم ارائه شودعنوان شکلها و جداول، عالوه بر انگلیسی می         

نتایج، فهرست  در انتهاي هر مقاله الزم اســت که طی پاراگرافهاي جداگانه – 12
  .ارائه شوند) در صورت استفاده از کلمـات خارجی جدید(منابع و واژه نامه 

شماره روابط ریاضی . شماره ترتیب منابع در متن مقاله داخل کروشه نوشته شود – 13
اشاره به پاورقی با شماره هائی در فوق کلمه مشخص . نتز گذارده شودداخل پرا

  .شود
در مورد واژه هاي علمی که قبالً به کار برده نشده معادل خارجی آنها در انتهاي  – 14

  .مقاله آورده شود
فهرست مراجع فقط به زبان انگلیسی و بصورت تک ستونی باید مطابق نمونه  – 15

و  "کتاب"،  "مقاله"به ترتیب براي  Times New Roman 10زیر با قلم 
 .تهیه شود "مجموعه مقاالت کنفرانس"
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لیکن چکیده مقاله در هر حالت به دو . به زبان فارسی ارائه شودباید اصل مقاله  – 16
  . مراجعه شود 9در مورد حجم آن به بند . زبان انگلیسی و فارسی تهیه گردد

لذا نسخه . یت ارائه صحیح مطالب مقاله به عهده نویسندگان مقاله استمسئول – 17
. 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

چاپ شده را حداکثر تا سه ماه پس  "بحث درباره مقاالت"خوانندگان می توانند  – 18
از انتشار مقاله به دفتر نشریه ارسال دارند تا در صورت تصویب هیات تحریریه 
جهت دعوت از نویسنده مقاله براي تهیه پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره هاي 

در دو شماره بعد از شماره اي که  این گونه اظهارنظرها حداکثر. بعدي اقدام گردد
  .مقاله در آن به چاپ رسیده، چاپ خواهد شد

. مقاله پذیرفته شده براي چاپ که حروفچینی گردیده است قابل تغییر نیست – 19
چنانچه نویسنده مقاله عالقمند به اضافه کردن توضیحات یا مطالب بسیار 

ر یک پاراگراف در آخر ضروري دیگر باشد ممکن است آنها را به صورت حداکث
  .مقاله آورد

پردیس دانشکده هاي  صنایعتخصصی مهندسی مقاله ارسالی به دفتر نشریه  – 20
  .ی پس از طی مراحل داوري مسترد نمی شودفن

  
  :نشریه آدرس پستی 

  

 ، پردیس دانشکده هاي فنی، باالتر از خیابان جالل آل احمد ،خیابان کارگر شمالی ،تهران
                                            82084406: تلفن                                            طبقه چهارم  ،يمرکزختمان سا

 :آدرس الکترونیک 

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




