نحوه استناد به این مقاله :این بخش توسط مجله تکمیل خواهد شد.

آیین نگارش مقالات در مجله علمي تخصصي مهندسي مكانیك تبدیل انرژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد دزفول
نام و نام خانوادگي نویسنده اول ،1نام و نام خانوادگي نویسنده دوم 2و* و نام و نام خانوادگي نویسنده سوم
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1نام دانشگاه یا موسسه
 2نام دانشگاه یا موسسه
3نام دانشگاه یا موسسه
دریافت ،---- :بازنگری ،--- :پذیرش-- :
چكیده
مقالات ارسالی به مجله مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول نیاز به چکیده¬ای به دو زبان فارسی و انگلیس ی م ی¬باش د .چکی ده
باید بین  151تا  211کلمه باشد.
* عهدهدار مكاتباتEmail :

کلمات کلیدي :حداقل سه و حداکثر تا پنج کلمه (فارسی و انگلیسی)
دست آوردهای علمی و فنی پژوهش نسبت به سایر پژوهش
های انجام شده  ،به صورت شفاف و روشن بیان شود.
مطابق با ماهیت مقاله ،متن و بدنه اصلی مقاله میبایست
توسط نویسنده یا نویسندگان تقسیمبندی مناسب گردد.
در بخش نتیجهگیری باید نتایج مهم مقاله ،ارائه ،بحث و
مقایسه گردند .علاوه بر این ارائه نتایج مشروح بخشی از متن
اصلی مقاله است.
نیاز است مشخصات منابع اشاره شده در متن در بخش
مراجع بر حسب ترتیب مراجعه در متن آورده شود.

 -1مقدمه
از نویسندگان محترم دعوت میشود که دستورالعمل زیر را
در هنگام تهیه مقاله دقیق ٌا رعایت نمایند ،شایان ذکر است مقاله
کامل در حداکثر  21صفحه تهیه شود .لازم است مقالات کامل،
مطابق آئین نگارش تهیه گردند.
 -2بدنه اصلي مقالات
هر مقاله شامل این بخش ها میباشد -1 :سرتیتر-2 ،
عنوان -3 ،اسم یا اسامی نویسندگان و عناوین علمی آنها و نام
مؤسسه و آدرس الکترونیکی نویسندگان -4 ،چکیده -5 ،کلمات
کلیدی -6 ،مقدمه -7 ،بدنه اصلی مقالات -8 ،نتیجهگیری-9 ،
فهرست علائم -11 ،مراجع -11 ،پیوست در صورت نیاز.
صفحات مقاله شماره گذاری نشوند.
تمامی مقالات باید دارای یک چکیده باشند .چکیده باید
شامل روش تحقیق ،نتایج مهم و همچنین مقایسه نتایج تئوری
و تجربی باشد .ذکر سابقه و اهمیت موضوع در این قسمت لازم
نیست.
مقدمه شامل تعریف مسئله و تاریخچه علمی مربوط به
موضوع مقاله با اشاره به منابع میباشد .رجوع به منابع با ذکر
شماره منبع مثل ًا ] [1و ][3-5باشد .لازم است در بخش مقدمه،
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 -3آمادهسازي مقاله
مقالات به زبان فارسی تهیه گردند .اندازه حروف عنوان
مقاله  12 ptبا قلم بی نازنین و پررنگ وسط چین انتخاب شود.
اندازه حروف نویسنده یا نویسندگان مقاله  10 ptبا قلم بی
نازنین پر رنگ  ،نام مؤسسه و عنوان علمی نیز با قلم بی نازنین
کمرنگ تایپ شود .قلم مقالات فارسی بی نازنین و 10 ptانتخاب
شود .فونت انگلیسی در متن اصلی  Times New Romanبا
سایز  9 ptمی باشد .در همه متون سایزقلم انگلیسی حداقل یک
سایز از قلم فارسی کوچکتر است.
نویسندگان می توانند از کپی استاندارد قسمت های
مختلف فایل حاضر برای قالب بندی مقاله خود استفاده نمایند.
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آیین نگارش مقالات در مجله علمی تخصصی مهندسی ...
در حالتی که از تصاویر رنگی استفاده مینمایید دقت
ف رمایید که این تصاویر در حالت سیاه و سفید نیز کیفیت و
مفهوم خود را حفظ نمایند.

عناوین هر بخش از ابتدای ستون و بدون رها نمودن فاصله
تایپ شود .تایپ عنوان هر بخش پررنگتر از بقیه مقاله تایپ
شود.
عناوین اصلی مقاله مطابق با ترتیب ذکر شده در ابتدای این
بخش هستند.
بین عنوان و متن هر بخش خطی رها نگردد.
عناوین فرعی هر بخش لازم نیست پر رنگتر از متن اصلی
مقاله باشد.
بین هر دو بخش مقاله ،به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلی
مقاله ،یک خط رها شود.
در مقالات از به کار بردن کلمات معادل انگلیسی در داخل
متن اجتناب شود ،و معادل کلمات به صورت پاورقی با ذکر
شماره تایپ شود .اندازه حروف آن  7 ptو قلم آن Times New
 Romansاست .قلم فارسی پانویس بی نازنین و برابر  8 ptمی
باشد.

جدول  :1نمونه جدول مجله براي ارسال مقاله

خاصیت
چگالی (جامد /مایع)
گرمای ویژه در فشار
ثابت
رسانش
ضریب
حرارتی
ضریب انتشار حرارتی
ویسکوزیته
سینماتیکی
گرمای نهان ذوب

نماد

مقدار

واحد

𝜌

811

()kg.m-3

Cp

1251

()J.kg.K-1

k

1/2

()W.mK-1

𝛼

2×11-7

()m2.s-1

υ

11-5

()m2.s-1

Lf

1/25×115

()J.kg-1

 -1-3سیستم یكاها
-

سیستم یکای قابل قبول سیستم بینالمللی بوده و در مواقع
ضروری معادل آن در سیستم یکاهای دیگر در داخل پرانتز به
کار رود.
 -2-3معادلات
معادلات باید به ترتیب از ابتدا تا انتها با عدد شمارهگذاری
شود .مانند( )2( ،)1و ( .)3معادلات بایستی ازانتهای سمت چپ
خط حاشیه شروع ب ه تایپ شود و شماره معادلات باید در انتهای
سمت راست خط حاشیه و در امتداد خط حاوی معادلات در
پرانتز قید شود.
()1
Q  W  dU
 -3-3جدولها ،شكلها ،دیاگرامها و تصاویر
منحنیها و شکلها همانند متن اصلی میبایست در داخل
کادر مشخص شده جا داده شود ،به علاوه اعداد ،حروف و علائم
آنها باید خوانا و قابل رؤیت باشد.
کلیه شکلها ،جدولها ،دیاگرامها و عکسها در اولین مکان
مناسب بعد از اشاره به آنها آورده شود.
تمامی جدولها و شکلها باید به ترتیب با عدد شماره گذاری
شوند مانند ( )2( ،)1و ( .)3شکلها باید زیرنویس و جداول باید
بالانویس با فونت  9بی نازنین ضخیم داشته باشد .جدول ( )1و
شکل ( )1نمونههایی از جدول و شکل برای ارسال مقاله به مجله
هستند.
بین خط پایانی توضیح شکل و یا انتهای جداول و ادامه
متن باید یک خط رها شود.
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شكل  :1نمونه شكل براي ارسال مقاله به مجله

 -4نتایج و بحث
کلیه نتایج ارائه شده به دقت بررسی و با کارهای دیگران
مقایسه شود.
 -5نتیجهگیري
نتایج عمده به دست آمده در این بخش ذکر شود.
فهرست علائم
محل فهرست علائم قبل از مراجع است .ابتدا علائم انگلیسی
به ترتیب حروف الفبا و سپس علائم یونانی به ترتیب حروف الفبا
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نویسنده اول و همکاران
تایپ شود .در بالای حروف یونانی نوشته شود" :فهرست علائم
یونانی"

[2] J. B. Heywood, E., Sher, The two-stroke
cycle engine; It’s development, operation,
and design, Taylor & Francis (1999).
[3] R. R. Chianelli, M. X., Daage, M. J.
Ledoux, Fundamental studies of transitionmetal sulfide catalytic materials, In
Advances in Catalysis, Vol. 40, edited by D.
D., Eley, H., Pines, and W. O., Haag,
Burlington, Mass, Academic press (1994).

فهرست علامتها
علائم انگلیسی
مساحتm2،

A

علائم یونانی
چگالیkg/m3،

[ ]4صفار اول ،مجید؛ یونس ی س ینکی ،م ریم ()1383
تعیین عملکرد دیگه ای بخ ار در راس تای ک اهش
مص رف س وخت ،دوازدهم ین کنف رانس س الانه و
هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندس ی مکانی ک،
تهران ،دانشگاه تربیت مدرس.



مراجع
منابع اشاره شده در متن باید توسط شمارههایی در داخل
کروشه نشان داده شود .به عنوان مثال ]1[ :بدیهی است
مشخصات کامل مقاله در بخش مراجع با ذکر همان شماره ذکر
میشود.
ترتیب قرار گرفتن مقالات در بخش مراجع همانند ترتیب
رجوع به آن مقالات در متن مقاله میباشد.
به جز مراجع نامبرده شده در متن ،مرجع دیگری در بخش
مراجع نوشته نشود.
آدرس مقالات بر حسب اینکه مقاله مجله [ ]1و یا کتاب
[ ]2و یا مطلبی متعلق به کتابی که توسط افراد مختلف نوشته
شده باشد [ ]3و یا مقاله از مجموعه مقالات [ ]4و [ ]5باشد به
ترتیب زیر خواهد بود.

[5] M. H. Saidi, M. Kargar, A. Ghafourian,
Investigation of luminous/nonluminous
radiation in a vortex engine, Proceedings
of FEDSM-07 Conference, Santiago,
California, USA, (2007).
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