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 راهنماي تدوين مقاله کامل

  پررنگ(  B Nazanin 18ptخط، فونت  2يا  1)عنوان در 

 
 (پررنگ  pt12B Nazaninمشخص مي شود، فونت  *رابط با  مولف) 3نويسنده آخرو ، ... 2مولف دوم، *1مولف اول

 ( B Nazanin 10pt) آدرس پست الکترونيکي، عنوان و  آدرس کوتاه مؤلف اول -1

 ( B Nazanin 10pt) آدرس پست الکترونيکي، دوم آدرس کوتاه مؤلف عنوان و  -2

 
 ( B Nazanin 10pt) آدرس پست الکترونيکيعنوان و  آدرس کوتاه مؤلف دوم،  -3

 )*ایميل نویسنده مسئول )ترجيحا ایميل دانشگاهي((

 

 

 پررنگ( B Nazanin 14pt) چكيده
 35اي باشد که در یک پاراگراف تهيه گردیده، داراي حواشي کلمه 150تا  100 چکيدههر مقاله باید داراي یک 

راست و چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و خالصه نتایج  ميليمتري از لبه

فونت این بخش از نوع  دداري شود.از اشاره به مراجع در این قسمت باید خو گردد.ولي یک مقدمه تلقي نمي ،مقاله باشد

(B Nazanin 11pt) ميليمتر از باالي صفحه است. 120الي  100باشد. محل قرارگيري عنوان این بخش در حدود مي 

 ارائه چکيده انگليسي مطابق فرمت ارائه شده در انتهاي این راهنما الزامي مي باشد.

 

 (B Nazanin 11pt) .جدا شده باشند و در یک خط قرار گيرند از هم کاماواژه که با  5حداکثر  کليدي: هايواژه

 

 پررنگ( B Nazanin 14pt) مقدمه -1
این راهنما به منظور استفاده مولفين مقاالت کامل براي نوشتن مقاالت فارسي مطابق الگوي استاندارد و واحد این 

ري است. توجه نمایيد که متن حاضر نيز با رعایت تهيه شده است. رعایت این ضوابط براي همه مولفين محترم اجبا فرانسکن

)البته پس از حذف عالئم و توضيحات  تواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيردهمين ضوابط تهيه شده است و مي

 .راهنماي اضافي(

از  گردد.ف ميتعری A4کاغذ از نوع  استفاده شود. Word 2007براي نگارش مقاالت فارسي ضروري است از نرم افزار 

ها در صورت در تمامي قسمت در تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد. single و فاصله خطوط  (B Nazanin 12pt)فونت 

متن قسمت، استفاده شود. با یک اندازه کوچکتر از فونت فارسي آن  Times New Romanاستفاده از کلمات التين، از فونت 

تهيه گردد. عنوان هر بخش با  راستچپ و  پایين، ميليمتر از 25و  ميليمتر از باال 35يه مقاله بصورت تک ستوني و با حاش

با  هابخشزیرعنوان  خط خالي از بخش قبلي نوشته شود. یک، با شماره بخش و با فاصله پررنگ( B Nazanin 14pt)فونت 

 ميليمتر فرورفتگي داشته باشد. 6 هاپاراگرافاولين خط همه  پررنگ( و به همان ترتيب نوشته شود. B Nazanin 12pt)فونت 

عالیم نگارشي مانند نقطه، کاما و ... به نحو مناسبي مورد استفاده قرار گيرند. از فواصل کوتاه در موارد الزم مثل افعالي که با 

 شوند، استفاده گردد تا مانع از جداشدگي احتمالي کلمه گردد.شروع مي« مي»
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 ارسال مقاالت -2
گيرند. به این منظور الزم است فایل مقاله، که مطابق با مورد ارزیابي قرار مي گرهمقاالت کامل توسط داوران کنکليه 

دبيرخانه از ارسال گردد.  فرانسکنسایت  سامانه کاربران در طریقاز pdfو  doc ضوابط این راهنما تهيه شده است، با فرمت

در صورت بروز هر گونه مشکل حين ارسال مقاالت مراتب را با  اشند، معذور است.دریافت مقاالتي که با این فرمت تهيه نشده ب

  در ميان گذارید. https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=faبه نشاني  فرانسکندبيرخانه 

ال با اینح .خواهد رسيد که با عالمت ستاره در ليست مولفين مشخص شده، چگونگي پذیرش مقاله به اطالع مولف رابط

در  باشد.قابل پيگيري مي https://conf.uok.ac.ir/rcsconf10?Lang=fa فرانسآخرین وضعيت مقاالت از طریق سایت کن

صورت پذیرش، الزم است مولفين مقاله، اصالحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایي و در مدت زمان خواسته شده اعمال 

  ارسال نمایند. هگرکننموده و نسخه نهایي را از طریق سایت 
 

 حداکثر طول مقاله -3
 صفحه است. 7 ،باشدها و جداول ميحداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شکل

 

 روابط، اشكال و جداول -4
 روابط -4-1

در روابط و چه در داخل  براي نام متغيرها چه نوشته شوند. ي متناظر با فونت التين متنو با فونت وسط سطرهمه روابط در 

رانتز و در منتها اليه سمت راست ذکر گردد. اشماره هر رابطه بصورت ترتييي و در داخل پ متن از حالت ایتاليک استفاده شود.

  :عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردده ب

(1   )                                                                                                                       c

b

test
to

A

V
v   

  bAو  تنش ناشي از بار ثقلي در محل آزمایش  cσ جایي آجر؛نيروي مورد نياز براي جابه  testV؛ تنش برشي مالت  tov که در آن

  است. هاي افقي باال و پایينمجموع دو سطح آجر در درز

 

 و جداول اشكال -4-2

قرارگيري  از اولين طرح در متن قرار گيرند. در نزدیکترین جاي ممکنباید در داخل متن مقاله و  و جداول لاشکاکليه 

و به صورت سياه و ها باید از کيفيت کافي برخوردار بوده و واضح و شفاف شکل در وسط سطرها خواهد بود. و جداول اشکال

اگر شکل به صورت نمودار  اي انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکيک باشند.ن باید به اندازه. حروف، عالئم و عناویباشندسفيد 

 باشد، ذکر کميت مربوط به هر محور و واحد آن در شکل الزامي است.مي

داراي یک شماره ترتيبي مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنين  و یا جدول هر شکل

نوشته مي و باالي جدول در زیر شکل پررنگ( B Nazanin 11pt)داراي عنوان مستقلي است که با فونت  و جدول کلهر ش

اگر شکل یا جدولي نتيجه تحقيق حاضر نبوده و از مرجع خاصي برداشت شده است، باید شماره مرجع در انتهاي عنوان شود. 

براي جدا کردن آن از متن  و یا جدول شکل هر در باال و پایين یک خط خالي آن شکل یا جدول در داخل کروشه ذکر شود.

اعداد داخل جداول به انگليسي و بجاي / از نقطه  . .کردرجوع  (1)شکل  و (1)جدول به  توانمي عنوان نمونههب .الزامي است

 براي مميز استفاده نمایيد.
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 نمونه يك جدول -(1)جدول 

ههاایستگا نتایج   U  (m/s) C (gr/lit) 

 150 1.2  ایستگاه 

 85 6.6  ایستگاه 

 730 6.2  ایستگاه
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 تغييرات سرعت با زمان -(1)شكل 

 

 واحدها-5
باشد. در شرایط ویژه که بيان مسئله در سایر تنها سيستم قابل قبول طرح مسائل مي SIسيستم واحدهاي استاندارد       

آنها نيز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها براي مقادیر ذکر شده  SIاستاندارد هاي  سيستمها ضروري است، الزم است معادل

 در جداول و یا عناوین محورها در اشکال فراموش نگردند.

 

 زيرنويس -6
 استفاده گردد.  (B Nazanin 11pt)در صورت نياز به استفاده از زیرنویس، از فونت       

 

 گيرينتيجه -7
گيري در انتهاي متن در قالب بخش نتيجه مقاله بندي نتایج ارائه شده دربه جمع اي از تحقيقخالصه هر مقاله باید با ارائه

 شود.مقاله بپردازد. پيشنهادهاي احتمالي نيز در این بخش ارائه مي
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 قدرداني -8
 درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر وتشکر مي تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.      

 

 

 

 

 مراجع
شود. مراجع در این قسمت به بخش مراجع آخرین قسمت مقاله خواهد بود که به آن شماره عنوان اختصاص داده نمي

شوند. اشاره به هر مرجع در داخل متن باید اند، ليست ميگذاري شدهترتيبي که در متن به آنها ارجاع داده شده است و شماره

و  (B Nazanin 11pt) مورد استفاده براي مراجع فارسي فونت کروشه انجام یافته باشد.با ذکر شماره ترتيبي مستقل در داخل 

خواهد بود. بعد از ذکر  (Times New Roman 10pt) هاي مقاله با یک اندازه کمتربراي مراجع انگليسي مثل سایر قسمت

به صورت کامل و استاندارد مطابق مشخصات هر مرجع باید  ( فاصله با مرجع بعدي الزامي است.6ptمشخصات هر مرجع )

 هاي زیر ارائه شود.نمونه
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