چهاردهمين همایش منطقهاي هفته پژوهش
آذر  ، 1400دانشگاه آزاد اسالمی واحد قائمشهر

راهنماي تدوین مقاله کامل همایش داخلی
(عنوان مقاله)B Titr 14pt

مؤلف اول ،1مؤلف دوم)B Zar 14 pt, Bold ( ... ،2
 -1عنوان و آدرس کوتاه مؤلف اول ()B Zar 12 pt, Bold
 -2عنوان و آدرس کوتاه مؤلف دوم ( )B Zar 12 pt, Bold


آدرس پست الکترونيکي مولف رابط ()Times New Roman 10 pt

چکيده ( ) B Titr 10, Bold
هر مقاله بايد داراي يک خالصه  70تا  100کلمه اي باشد که در يک پاراگراف تهيه گرديده ،داراي حواشي  40ميليمتري از لبه راست و 35

40 mm

ميليمتري از لبه چپ باشد .اين بخش بايد بصورت مستقل بيانگر موضوع ،اهداف ،روش تحقيق و دستاوردهاي مقاله باشد ولي يک مقدمه تلقي

35 mm

نميگردد .فونت اين بخش از نوع ) (B Zar 9ptميباشد .محل قرارگيري اين بخش در حدود  90الي  120ميليمتر از باالي صفحه است.
کلمات کليدي :حداکثر  5کلمه که با کاما از يکديگر جدا شده باشند)B Zar 9pt, Bold( .

.1

مقدمه )( B Titr 10 pt, Bold

(با  2خط  9ptفاصله از کلمات کليدي)

اين راهنما به منظور استفاده مولفين مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد اين همايش تهيه شده است .رعايت اين ضوابط
30 mm

براي همه مولفين محترم اجباري است .دبير خانه همايش از پذيرفتن مقاالتي که خارج از الگوي اين همايش باشد معذور است .توجه نماييد که متن
حاضر نيز با رعايت همين ضوابط تهيه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد (البته پس از حذف عالئم و توضيحات راهنماي
اضافي).
براي نگارش مقاالت فارسي ضروري است از نرم افزار  Word 2007در محيط  Windowsاستفاده شود .از فونت ) (B Zar 10ptو فاصله خطوط
 singleدر تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد .متن مقاله بصورت تک ستوني و با حاشيه  30ميليمتر از راست و باال و  25ميليمتر از چپ و پايين تهيه
گردد .عنوان هر بخش با فونت ) ، (B Titr 10pt, Boldبا شماره بخش و با فاصله دو خط خالي از بخش قبلي و يک خط خالي از متن و عنوان هر زير
بخش با فونت ) (B Titr 10 ptنوشته شود.

 .2ارسال مقاالت کامل
کليه مقاالت کامل توسط کميته علمي همايش مورد ارزيابي قرار ميگيرند .به اين منظور الزم است فايل مقاله ،که مطابق با ضوابط اين راهنما تهيه شده
است ،با فرمت  docو  pdfاز طريق سايت همايش ارسال گردد .ساير فرمت ها و يا ارسال فايل از طريق پست و يا  e-mailقابل پذيرش نميباشد.
همچنين فايل مورد نظر بايد حاوي متن مقاله و کليه اجزاء آن شامل شکل ها و جداول باشد.
آخرين وضعيت مقاالت در هر لحظه از طريق سايت همايش قابل پيگيري ميباشد .در صورت پذيرش ،الزم است مولفين مقاله ،اصالحات خواسته شده
کميته علمي را در نسخه نهايي و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهايي را از طريق سايت همايش ارسال نمايند.

25 mm

25 mm

30 mm
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 .3حداکثر صفحات
تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکل ها و جداول ميباشد ،حداکثر  10صفحه  A4مي باشد..
 .4زیرنویس
در صورت نياز به استفاده از زيرنويس ،از فونت ) (B Zar 9ptاستفاده گردد.

 .5روابط
همه روابط در مرکز خط و با فونت  Times New Romanو اندازه مناسب (حتيالمقدور  )10ptنوشته شوند .شماره هر رابطه بصورت ترتييي و در
داخل پرانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد .بعنوان نمونه به رابطه زير توجه گردد.
)(1

nf a
.
ne b

q  k .h.

 .6تعریف متغيرها
از آنجا که در فرمت موجود محل مستقلي براي فهرست و تعريف همه متغيّرها پيشبيني نشده است ،الزم است که کليه متغيّرها بالفاصله پس از طرح در
مقاله به شکل کامل تعريف گردند.

 .7واحدها
سيستم واحدهاي استاندارد  SIتنها سيستم قابل قبول طرح مسائل در اين همايش ميباشد .در شرايط ويژه که بيان مسئله در ساير سيستم ها ضروري است،
الزم است معادل هاي استاندارد  SIآنها نيز ذ کر گردند .توجه گردد که واحدها براي مقادير ذکر شده در جداول و يا عناوين محورها در اشکال
فراموش نگردند.

 .8شکل ها
کليه شکل ها و ترسيمات بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند .شکل ها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده و
واضح و شفاف ترسيم گردند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازه اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند .هر شکل داراي يک شماره
ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد  .همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت )(B Zar 9pt Bold
در زير شکل نوشته ميشود .يک خط خالي در باال و دو خط خالي در پايين شکل آنرا از بقيه متن جدا ميکند .بعنوان نمونه به شکل  1رجوع فرمائيد.

 .9جداول
کليه جداول بايد در داخل متن مقاله و بالفاصله پس از اولين طرح در متن قرار گيرند .حروف ،عالئم و عناوين بايد به اندازهاي انتخاب گردند که خوانا
و قابل تفکيک باشند .هر جدول داراي يک شماره ترتيبي مستقل است که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد .همچنين هر جدول داراي
عنوان مستقلي است که با فونت ) (B B Zar 9pt Boldدر باالي جدول نوشته ميشود .يک خط خالي در باال و دو خط خالي در پايين جدول آنرا از
بقيه متن جدا ميکند .بعنوان نمونه به جدول  1رجوع فرمائيد.
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 .10نتيجهگيري
هر مقاله بايد با ارائه توضيحات مشخص به جمعبندي نتايج تحقيق ارائه شده در بخش نتيجهگيري بپردازد.
جدول  -1متوسط سرعت حرکت امواج مختلف در … ) )B Zar 9pt, Bold

نوع موج

متوسط سرعت حرکت
(متر بر ثانیه)

زمان تناوب
(ثانیه)
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شکل  – 1تغييرات سرعت شعاعي … () B Zar 9pt, Bold
30 mm

25 mm

 .11قدردانی
درصورت لزوم ،بخش کوتاه تقدير وتشکر مي تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

 .12مراجع
فهرست مراجع بعنوان آخرين بخش مقاله با فونت ) (Times New Roman 10ptنوشته ميشوند .ترتيب آنها مطابق با ترتيب طرح آنها در داخل
متن ميباشد و فقط شامل مواردي است که مستقيما در متن مقاله به آنها ارجاع شده است .در تعريف هر مرجع اطالعات کامل مطابق با استانداردهاي
موجود ذکر گردد .براي مراجع فارسي ،از فونت ) (B Zar 10ptاستفاده گردد .موارد زير نحوه ارائه اين اطالعات را نشان ميدهند:
1. Bock, R. W., W. G. Harber and M. Arai, (1974), “Problems Encountered in Construction of Dam
Foundations”, Foundations for Dams, Eng. Found. Conf., ASCE, California, USA.
2. USBR, (1987), “Design of Small Dams”, U. S. Dept. of Interior, Bureau of Reclamation, Denver, Col.
 .3معماريان  ،ح  " )1374( .زمين شناسي مهندسي و ژئوتکنيك "  ،دانشگاه تهران.
4. Australian National Committee on Large Dams, (1983), “Guidelines for Dam Instrumentation and
Monitoring System”, ANCOLD.
 .5محمدي ،م .و رنجبر ،س" ،)1387( ،.تعيين حد بحراني نفوذ پذيري در ساختگاه سد تالوار "،مجموعه مقاالت کنگره ملي مهندسي عمران دانشگاه
تبريز 25 ،مهر.244 -258 ،

