
 

 

 

 براي انتشار »آماده براي چاپ  «دستورالعمل تهية مقالة 

 در نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران

 
  آرايش كلي-1

جهو  تايو     (  تهيه و تنها بر يك روي كاغذ چاپ شوو.  792×712) A4 مقاله بايد روي كاغذ سفيد مرغوب

با  امكانات فارسو  جهو  سوهول  و يك وا        Windows.ر محيط MS Word  2007مقاله بايد با نرم افزار

استفا.ه فرماييد   Windowsسازي مقاالت و امكا  تركيب و انتقال آنها و نيز بكارگيري ساير امكانات محيط 

 72نوشوته شوو.   شاشويه كنواري بايود       11پوين   B Nazaninتمام متن مقاله به جز موار. زير بايد با قلم 

مقالوه   ميليمتور باشود    2هر بند )پاراگراف( از متن .ر هر جا كه نياز باشد بايد  فرورفتگ  آغاز ميليمتر باشد 

 تن و تصوير چاپ شو.  مبايد با چاپگرهاي ليزري .ر شال  پررنگ و كيفي  چاپ باال براي 
 

 عنوان -2

 و با قلم ميليمتري لبه باالي كاغذ شروع 22واژه باشد  عنوا  مقاله بايد از  12عنوا  مقاله نبايد بيش از 

B Nazanin  بصورتBold   نوشته شو. و كامأل .ر ميا  سطر قرار .اشته باشد  طول  72شده با پوين

 ميليمتر باشد  132بلندترين خط عنوا  نبايد بيش از 

 

 نگارنده و سازمان پشتيبان -3

شوده بوا    Boldت بصوور  B Nazanin نام كامل نگارنده بايد .و سطر پايين تر از آخرين سطر عنوا  و با قلوم 

 و كامأل .ر ميا  سطر نوشته شو.  مشخصات سازما  پشتيبا  بايد شامل : 11پوين  

گروه يا بخش، عنوانهاي شرفه اي و تخصص ، .انشگاه يا شرك  يا سازما  و شهر باشد  نام كشور نيز به جوز  

 B Nazaninقلوم  بوا   جمهوري اسالم  ايرا  بايد .رج شو.  تمام  مشخصات فوق بايد به صوورت پواورق  و  

 جداكننده پاورق  از متن بايد خط كامل باشد  نوشته شو.  11 پوين 
 

 چكيده  -4

ميليمتر پايين تر از لبة باالي  كاغذ و بدو  هيچ عنوا  نوشوته شوو.  هويچ     172نخ تين سطر چكيده بايد 

كنواري بوراي چكيوده    يك از سطرهاي چكيده شت  سطر نخ تين نبايد فرورفتگ  .اشته باشد  شاشيه هاي 

(  چكيده بايد .ر قالب يك بند كامل با فاصلة خطوط عوا.ي و بوا   1.رس  همانند متن اصل  مقاله اس  )بند

 واژه باشد   172)قلم معمول  ( نوشته شو.  چكيدة مقاله نبايد بيش از  11پوين   B Nazaninقلم 
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  واژه هاي راهنما -5

واژه معرف  شووند  پويش از    8هاي مهم و راهنماي مقاله با شداكثر  پس از چكيده و پيش از مقدمه بايد واژه

ي هوا  واژه هواي راهنموا بوا قلوم خميود     هاي راهنما و پس از آ  بايد يك سطر فاصله گذاشته شو.  عن واژه

B Nazanin   و خو. واژه ها با قلم 11پوين B Nazanin   براي نمونه شو.  نوشته 11پوين: 
 انتقال طبيع  گرما، شرارت ، شناوري ، جريا  اليه اي ، همدما  : واژه هاي راهنما 

 

 مقدمه و متن  -6

نوشوته   11پوينو    B Nazanin مقدمه پس از واژه هاي راهنما م  آيد  مقدمه و متن مقاله بايد با قلم سا.ة

تر اسو   موتن   ميليم 2بند به جز نخ تين بند كه بايد همتراز با شاشيه راس  باشد  شو.  فرورفتگ  آغاز هر

مقاله بايد .ر قالب تك ستون  تنظيم شو. و از .و طرف كامأل همتراز لبه شاشيه ها قرار گير.  عنوا  ها بايد 

شده  Boldبصورت  B Nazanin براي مقدمه اختيارگر..  عنوا  ها بايد با قلم 1شماره گذاري شوند و شماره 

ميا  بندها نبايد هيچ سطر خال  .رج شو.  ميا  آخرين و همتراز با شاشيه راس  نوشته شوند   11با پوين  

سطر هر بخش با عنوا  بخش بعدي بايد به اندازة يك سطر فاصله باشد  همچنين پوس از عنووا  بايود يوك     

پوين   B Nazanin سطر خال  فاصله باشد  پ  نوي ها بايد به صورت پ  .ر پ  شماره گذاري شوند و با قلم

 كه نخ تين بار .ر مقاله آور.ه شده اند همتراز با شاشيه راس  نوشته شوند   .ر پايين هما  صفحه 17

  درآخرين پاراگراف مقدمه بايد موضوع مقاله و نوآوري بررسي شده در آن بيان گردد

 

 سپاسگزاري -7

 Boldبصورت  B Nazanin عنوا  هاي اين بخش نبايد شماره گذاري شوند  عنوا  هاي اين بخش بايد با قلم

 و متن سپاسگزاري با هما  قلم سا.ه متن اصل  نوشته شو.   18ده با پوين  ش

 

 منابع و مراجع -8

مشوخ  و .ر پايوا  مقالوه     []منابع  كه .ر مقاله مور. استفا.ه قرار گرفته اند بايد .ر همانجا ميا  .و قالب

تمام منابع بايد .ر متن مور. پس از سپاسگزاري و پيش از فهرس  نما.ها و نشانه ها به ترتيب معرف  شوند  

استفا.ه و اشاره قرار گرفته باشند  .ر معرف  منوابع بايود نوام نگارنوده، عنووا  كامول مطلوب موور. اشواره و          

همچنين نام نشريه يا كتاب  كه مطلب مور. اشاره .ر آ  آمده اس  )بودو  اسوتفا.ه از شوروف اختصواري(،     

ر كامل نوشته شو.  فاصلة ميا  سطرها بايد به صوورت عوا.ي   شماره جلد، شماره صفحه و سال انتشار به طو

باشد و ميا  آخرين سطر معرف  يك منبع با منبع بعدي يك سطر خال  فاصله باشد  معرف  منوابع بايود بوا    

.ر صورت  كه نوي نده منبع مور. اشاره يك نفر اس  بوه   نوشته شو.  17پوين   Times New Romanقلم 

و  Bennon [7]و  Incorpera.ر صورتيكه نوي ندگا  منبع .و نفر باشند به صورت:  ، Karki [1]صورت مثال: 

  [3]و همكارا   Walker.ر صورت  كه نوي ندگا  منبع بيش از .و نفر باشند، به صورت: 
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 فهرست نمادها و نشانه ها -9

تمام نما.ها و نشانه هاي  كه .ر مقاله به كار رفته اند بايد .ر فهرس  نما.ها و نشانه ها آور.ه شوند   نخ   

شووند  فهرسو    ونان  و همه به ترتيب الفبواي  نوشوته مو    ينشانه هاي انگلي   وسپس نشانه ها و نما.هاي 

 با قلوم  نوشته شوند  عنوا  نما.ها بايد بدو  شماره وراس  چين( (ستون  ها بايد .ر قالب تكنما.ها و نشانه

B Nazanin  بصورتBold   و نما.هاي يونان  با عنوا  جداگانه و با قلوم خميودة نما.هواي     11شده با پوين

  براي نمونه : .و فهرس  به صورت عا.ي اس   نوشته شوند  فاصله ميا  سطرها براي هر 11يونان  پوين  

A مساحت لكه نفتي برحسب متر مربع : 

 

 پيوست ها -11

 نوشته م  شوند   11پوين   B Nazaninم ها با فاصله سطرهاي عا.ي و با قلپيوس  ها پس از فهرس  نما.

 

 عكس ها -11

و  عكس ها بايد پاكيزه، شفاف و با چاپ براق سياه و سفيد باشند و همانند شكلها .اراي عنوا  و شرح باشوند 

 مقاله .ر نز.يكترين جاييكه از آ  بحث شده قرار بگيرند  .ر متن

 

 يكانها و آحاد -12

مقاله هاي ارسال  براي نشريه پژوهش  انجمن مهندسا  مكانيك ايرا  سراسر بايد بر اساس يكانهاي متريك 

SI  .باشند ول  م  توا  واشدهاي انگلي   را ميا  .و كما  آور 
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 شكلها - 13

و .ر پايين يوا بواالي   با رايانه و با كيفي  باال تهيه و .ر نز.يكترين محل مور. اشاره .ر متن تمام شكلها بايد 

قرار گيرند  شكلها را نبايد بيش از اندازه بزرگ يا كوچك كر.  از تزيين يا آرايش نبايد استفا.ه كر.  به صفحه 

همتراز با هم باشند  عنوا  شكلها طور كل  م  توا  چند شكل را .ر يك صفحه جاي .ا. ول  همة آنها بايد 

واژة  و همتراز با شاشوية راسو  شوكل نوشوته شوو.       17پوين   B Nazaninبايد .ر زير شكل و با قلم سا.ه 

هواي  و نشوانه  نوشته شوو.  ارقوام   11شده پوين  Bold بصورت  B Nazanin ي آ  بايد با قلمشكل و شماره

بايود .ر .اخول پرانتوز     آنهوا شوماره  هنگام ارجاع به شوكلها،  باشد   نمو.ارها و شكلها بايد كامأل خوانا و روشن

و اطالعات روي نمو.ارها بايد از نما.هاي معموول  .ايوره، مربوع،  مثلوث و      هاهبراي نمايش .ا.گذاشته شو.  

و  هاي  كه .ر يك نمو.ار به كار رفته اند بايد .ر مكان  مناسوب .ر ستاره استفا.ه شو.  تمام نما.ها و نشانه

( كه 1مانند شكل )شاشية نمو.ار تعريف شوند و افزو  بر آ  پارامترها نيز بايد .ر عنوا  شكل معرف  شوند  

 .ر پايين اين صفحه نمايش .ا.ه شده اس  

 

 جدولها - 14

م يود بوا قلو   جدولها بايد عنوا  .اشته باشند و به صورت پ  .ر پ  شوماره گوذاري شووند  عنووا  جودولها با     

B Nazanin و .ر باالي جدول و همتراز با لبه سم  راسو  جودول نوشوته شوو.  واژه جودول و       17وين  پ

 يهو بقيوة مطالوب جودول بوا قلوم سوا.       11شوده پوينو     Boldبصورت  B Nazaninشماره آ  بايد با قلم 

B Nazanin   نوشته شو.   17پوين 

( كه 1مانند جدول )قرار گير.  الي صفحه و .ر پايين يا باجدول بايد .ر نز.يكترين محل مور. اشاره .ر متن 

 .ر باالي صفحه بعد نشا  .ا.ه شده اس  
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 ايضريب شدت تنش ب  بعد شده بر ش ب پهناي شلقه براي كرنش صفحه -11شكل  
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 خواص گرماي  برخ  از موا. مور. استفا.ه .ر ذخيرة گرماي مح وس -1جدول      

 ما.ه    Kg/mچگال   گرماي ويژه

KJ/m-K                   KJ/Kg-K   

 آب 1222 1181                               181/1

 ( 22-22اتيلن گليكول ) آب  1222 3119                              3/122

 بتن  7717 1111                              123/2

 سنگريزه 1238 1128                              223/2

 

 معادالت -15

براي اشاره تمام معا.الت رياض  بايد با واژه پر.از نوشته شوند و كامأل .ر ميا  شاشيه هاي كاغذ قرار گيرند  

افزو  بر آ  معا.الت بايد به صورت پ  .ر پو   به معا.الت .ر متن اصل  بايد از شماره معا.له استفا.ه شو.  

و خو. معا.الت .ر گذاري شوند كه شماره ها همتراز با شاشية راس  ( و     به گونه اي شماره 3( و )7( و )1)

 : براي نمونه  وسط سطر قرار گيرند
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 چكيده - 16

مو    شوته نو  17پوينو    Times New Romanبا قلم  به صورت انگلي  اي از مقاله .ر انتهاي مقاله خالصه

 شو. 

 

 توجه :
تهيه مقاله باتوجه به .ستورالعمل مندرج، مقاله را براي بررس  ازنظر هماهنگ بو.  بوا فرمو  تهيوه     پس از

 ايميل نمو.ه و با .فتر نشريه تماس شاصل فرمائيد   jmep.isme@gmail.comمقاله به آ.رس


