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  مقدمه       

 تحقیق سوابق و اهمیت مساله، طرح:  شامل  ▪

 هاروش و مواد

 آماری تجزیه و تحلیل  با همراه  ،(ها)آزمایش   مراحل شرح  ▪

 بحث و ایجنت

 عملی آنها  و کاربردهای تفسیر  آمده،  بدست نتایج از ایشامل خالصه  ▪

 

 انگلیسی  چکیده -6

 موارد ذیل باشد  باید شامل چکیده انگلیسی

 (Times New Roman 12 Boldمقاله) عنوان •

  (Times New Roman 10 Bold)اسامی نویسندگان •

  (Times New Roman 10نویسندگان)آدرس  •

   (Times New Roman 11)متن چکیده   •

 کلمه منطبق با چکیده فارسی 4کلمات کلیدی: حداکثر  •

    

 استفاده مورد  منابع -7

 منبع اصلی مورد استفاده در انتهای مقاله ارایه شوند. 5حداکثر  •

در انتهای مقاله، به  Times New Roman- 10با قلم   انگلیسی( باید به انگلیسیمنابع )اعم از فارسی و  •

 حروف الفبا و به شکل زیر ذکر شودترتیب 

 علمی فارسی و خارجی هایالف( مجله

نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده گان، تاریخ انتشار مقاله، عنوان مقاله، عنوان اختصاری 

 یا کامل مجله، شماره جلد، و شماره اولین و آخرین صفحه مقاله درج شود. 

 ب( کتاب

نام خانوادگی و سپس حرف اول اسم کوچک نگارنده/گان، تاریخ انتشار، عنوان کامل کتاب، شماره جلمد، نمام 

 ر، محل انتشار و تعداد کل صفحات درج شود. ناش
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 جدول ها و  ها شکل -8

و در نزدیکترین محل ممکن به اولین جایی که بمه همر  گذاری شماره با چاپ برای آماده و  واضح  کامالً  صورت  به •

 قرار گیرند.، با یک سطر فاصله از باال و پایین نسبت به متن اصلی می شودشکل یا جدول اشاره 

 آنهما محتموای ممتن مطالعه  به  نیاز  نبدو  که  نحوی  به  باشند  گویا  االمکانحتی  نمودارها  و  تصاویر  ،هاشکل  عنوان •

 قابل درک باشد.

 شود.  ارایه 10با قلم بی لوتوس  جدول  باالی  در جدول هر عنوان  و شکل زیر در شکل هر عنوان •

 

  

 معادالت و روابط  -9

 و در سمت چپ متن درج شوند.  Equation Editorبا استفاده از  •

 ت متن نوشته شود.شماره معادالت و روابط در همان سطر و در سمت راس •
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