
  راهنماي نگارش و ارسال مقاالت

عنـوان، نـام   : ترتیب قرار گرفنت اجـزای مقالـه بـه ایـن شـرح اسـت      

نویسندگان و نام مؤسسه حمل کار آا، چکیده فارسی، واژگان کلیدی به 

فارسی، عنوان انگلیسی، واژگان کلیدی به انگلیسی، منت اصـلی مقالـه   

هـا و   هـا، جـدول   عالیم، مراجـع، پیوسـت  های مناسب، فهرست  با خبش بندی

  ).هــــا هــــا و عکــــس شــــامل منودارهــــا، منحنــــی(هــــا  شــــکل

کلمه و معرف حمتوای مقالـه   ١٢عنوان مقاله باید حداکثر در : عنوان-

های اصلی عنوان انگلیسی مقالـه بـا حـروف بـزرگ      ابتدای واژه. باشد

)Capital (مثال. نوشته شود: 

 

A New Nonlinear Model forFlexural Vibration Analysis of a Cracked Beam 

  
  
نام نویسندگان باید به ترتیبی که مایل هستند در  :نام نویسندگان-

درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک . نشریه چاپ شود، مشخص گردد
نفر باشد، اعالم نام نویسنده ای که طرف مکاتبه نشریه است ضروری 

 .ه نویسنده اول طرف مکاتبه خواهد بوداست، در غیر این صورت مهیش
  

کلمه  ١٢٠چکیده فارسی و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در  :چکیده-

دست آمـده، در صـفحه    تعریف موضوع، روش حتلیل و نتایج شاخص به: شامل

متام چکیده باید در یک پاراگراف . جداگانه ای از منت مقاله تایپ شود

 .چکیده انگلیسی باید ترمجه کامل چکیده فارسی باشد. نوشته شود

  

منودارها باید از نظر تعداد در حـد الزم   :داول و تصاویرها، جمنودار-

تواند در داخـل مقالـه و یـا انتـهای آن آورده      و کافی باشند که می

پس از پذیرش مقاله هرکدام بر روی یک صفحه جداگانـه بـا قلـم    . شود

سیاه و به اندازه ای که احتیاج بـه کوچـک یـا بـزرگ کـردن نباشـد       

لیزری هتیه شـده و مهـراه مقالـه ارسـال     با چاپ ) cm ١٥حداکثر عرض (

الزم به ذکر است تا پذیرش ایی مقاله نیـازی بـه جـدا کـردن     . شوند

حروف و اعـداد جـداول و منودارهـا بایـد     . تصاویر از منت آن منی باشد

عناوین سـطرها و  . کامال واضح و اندازه آا متناسب با حروف منت باشد

ضـیحات درج شـده در داخـل تصـاویر     ها در منودارها و جداول و تو ستون

 . باید فارسی باشند

R-J *٣  



  

در صورت استفاده از معادالت در مقاله، متام معـادالت بایـد    :معادالت-

هـر معادلـه   . به صورت خوانا با حروف و عالیم مناسب، حروفچینی شوند

ای داشته باشد که در داخل پرانتز و مماس به حاشیه راسـت  ¬باید مشاره

ی برابر بـا  هاشروع و به مشاره) ١(مشاره معادالت از . صفحه نوشته شود

معادالت حتما بـا اسـتفاده از یکـی از نـرم     . تعداد معادالت ختم شود

... و  Symbolنوشته شود و نه با ابزار  MathTypeو یا  Wordافزارهای 

در (سـانتیمرت   ٧مهچنین دقت شود معادالت و فرمول ها با عرض حداکثر . 

و  Italicو نـه   Regular، به صورت )رمول آن را بشکنیدصورت بزرگ بودن ف

 .حروفچینی شوند ١٠با اندازه قلم 

  

بـه ترتیبـی کـه    [ ] مراجع بایـد در مـنت مقالـه در داخـل      :مراجع-

مراجـع فارسـی از مسـت راسـت و     . استفاده شده اند مشاره گذاری شـوند 

تایـپ   مراجع به صورت تـک سـتونی  . مراجع التین از مست چپ نوشته شوند

 :روش درج مراجع در انتهای مقاله به شرح زیر است. شوند
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 منابع فارسی: ه

  
اصـول  "، .و غیاثوند، م. ، مطلبی، الف.، حمجوب مقدس، س.حیدری، م. ٥

دینامیكي طراحي یك سازه تراست استند و روشهاي هببود پاسخ دینامیكي 
 ).١٣٨٧(کانیک، ، شانزدمهین کنفرانس سالیانه م"آن
 
 

 : شیوه نگارش
 

، به صورت دو ستونی با عرض هر سـتون  A٤مقاله باید در یک روی کاغذ 
سانتیمرت حاشیه  ٣سطر در هر صفحه، و رعایت  ٢٥سانتی مرت و حداکثر  ٧

 Times Newو قلـم انگلیسـی    B Lotus ١٢از چهار طرف، با قلـم فارسـی   
Roman تایپ شود ١٠ . 

  
 .نت کلمات غیر فارسی خودداری شودتا حد امکان از نوشدر منت مقاله  -
  
در صـورت نیـاز، توضـیحات    . (استفاده از پـاورقی جمـاز منـی باشـد     -

 .) انگلیسی را در پرانتز بعد از واژه مورد نظر قید منایید
  
 ١٦متامی صفحه های مقاله باید دارای مشاره بوده و تعـداد آـا از    -

 . بیشرت نباشد
  

مثال گذاشنت فاصـله  . نقطه گذاری در نوشتار منت رعایت شوددستورهای  -

الزم نیست، ولی بعد ) ؟(و عالمت سؤال ) ،(و ویرگول (.) قبل از نقطه 

 .از آن ها درج یک فاصله الزم است

  
چنین به  ارسال مقاله از طریق پست الکرتونیکی و هم: ارسال مقاله

به نویسندگان حمرتم . صورت حتویل نسخه پرینت شده امکان پذیر است
توصیه می شود مقاله های خود را با نرم افزارهای متداول و ترجیحًا 

که یک نسخه آن (هتیه منوده و سه نسخه از مقاله را  Microsoft Wordبا 
به دفرت نشریه ارسال  CDمهراه با ) بدون نام نویسندگان باشد

  .ارسال فرمائید"  en.journal@eqbal.ac.ir" و یا از طریق پست الكرتونیك .فرمایند

 


