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عنوان مقاله در این قسمت درج شود (فونت بینازنین سیاه اندازه )34 pt
نویسنده اول ،3نویسنده دوم ،2سایر نویسندهگان( 1فونت بینازنین سیاه اندازه )31 pt
1عنوان علمي نويسنده اول ،نام موسسه؛ (فونت بينازنين اندازه  )11 ptآدرس پست الكترونيكي نويسنده اول (فونت تايمز اندازه )9 pt
2عنوان علمي نويسنده دوم ،نام موسسه؛ (فونت بينازنين اندازه  )11 ptآدرس پست الكترونيكي نويسنده دوم (فونت تايمز اندازه )9 pt
3عنوان علمي ساير نويسندهگان ،نام موسسه؛ (فونت بينازنين اندازه  )11 ptآدرس پست الكترونيكي ساير نويسندهگان (فونت تايمز اندازه )9 pt

چکیده
مجموعه مقاالت کنفرانس مستقيماً از فايل الكترونيكي ورد مقاالت که نويسندگان تهيه ميکنند ،ايجاد ميشود .لذا متذکر ميگردد،
مقاالتي که بهصورت کامل نحوه نگارش را رعايت ننموده باشند ،اولويت پيگيری و اعمال فرآيند داوری را از دست خواهند داد .مقاالت
نيازمند چكيدهای با  151الي  211کلمه هستند.
1

کلمات کلیدی :کلمه اول ،کلمه دوم ،کلمه سوم... ،
مقدمه
از نويسندگان محترم دعوت ميشود که دستورالعمل زير را در هنگام تهيه مقاله ،در راستای باال بردن کيفيت برگزاری کنفرانس رعايت
نمايند .متن حاضر نيز با رعايت همين ضوابط تهيه شده است و ميتواند جهت نمونه عملي مورد استفاده قرار گيرد.
بدنه اصلی مقاالت
هر مقاله شامل اين بخشها ميباشند -1 :عنوان کنفرانس (در قسمت باالی صفحه اول)  -2عنوان مقاله  -3اسم يا اسامي نويسنده(گان) و
عناوين علمي آنها و نام مؤسسه و آدرس الكترونيكي نويسندگان  -4چكيده  -5کلمات کليدی  -6مقدمه  -7بدنه اصلي مقاله -8
نتيجهگيری  -9تشكر و قدرداني (در صورت لزوم)  -11فهرست عالئم (در صورت لزوم)  -11مراجع  -12پيوست (در صورت لزوم)
تمامي مقاالت بايد دارای يک چكيده باشند .چكيده بايد شامل روش تحقيق ،نتايج مهم و ارزيابي آنها باشد .ذکر سابقه و اهميت
موضوع در اين قسمت الزم نيست.
مقدمه شامل تعريف مسئله و تاريخچه علمي مربوط به موضوع مقاله با اشاره به منابع ميباشد .رجوع به منابع با ذکر شماره منبع مثالً
] [1صورت ميگيرد .الزم است در بخش مقدمه ،دستآوردهای علمي و فني پژوهش نسبت به ساير پژوهشهای انجام شده ،بهصورت
شفاف و روشن بيان شوند .مطابق با ماهيت مقاله متن و بدنه اصلي مقاله ميبايست توسط نويسنده يا نويسندگان تقسيمبندی مناسب
گردد.
در بخش نتيجهگيری بايد نتايج مهم مقاله ،ارائه و مورد بحث قرار گيرند .عالوه بر اين ،ارائه نتايج مشروح بخشي از متن اصلي مقاله
است .نياز است مشخصات منابع اشاره شده در متن مقاله در بخش مراجع بهترتيب رجوع آورده شوند.
آمادهسازی مقاله
امكان تهيه مقاالت فقط به زبان فارسي وجود دارد .شايان ذکر است مقاالت فارسي به زبان فارسي ارائه خواهند شد.
اندازه حروف عنوان مقاله  14 ptبا قلم بينازنين 2سياه وسط چين انتخاب شود .اندازه حروف نويسنده يا نويسندگان مقاله  11 ptبا
قلم بينازنين سياه ،عنوان علمي نويسنده(گان) و نام مؤسسه نيز با قلم بينازنين  11 ptتايپ شود .قلم مقاالت فارسي بينازنين و قلم
مقاالت انگليسي تايمز 3هستند اندازه حروف متن اصلي فارسي  11 ptو متن انگليسي  11 ptانتخاب شود.
مقاالت بر روی صفحه  A4و بهصورت تک ستونه تايپ شوند ،بهصورتي که  21ميليمتر از باال ،پائين ،چپ و  31ميليمتر از راست
فاصله داشته باشد .درضمن فاصله بين خطوط يک فاصلهای 4ميباشد .اولين خط از پاراگراف ابتدايي هر بخش نياز به تورفتگي ندارد ولي
برای ساير پاراگرافها از تورفتگي به اندازه  5 mmاستفاده نمائيد.
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عناوين هر بخش از ابتدای خط و بدون رها نمودن فاصله تايپ شود .تايپ عنوان هر بخش با قلم بينازنين سياه  11 ptتايپ شود.
برای عنوان مقاله و بخشها از تزئيناتي مانند جعبه ،زيرخط و غيره استفاده نشود .عناوين اصلي مقاله مطابق با ترتيب ذکرشده در ابتدای
اين بخش هستند .بين عنوان و متن هر بخش خطي رها نگردد .عناوين فرعي هر بخش الزم نيست پر رنگتر از متن اصلي مقاله باشد .بين
هر دو بخش مقاله ،به عنوان مثال مقدمه و بدنه اصلي مقاله ،يک خط رها شود .در مقاالت به زبان فارسي از بهکار بردن کلمات انگليسي در
داخل متن اجتناب شده و معادل فارسي آنها مورد استفاده قرار گيرد .در صورت نياز واژه انگليسي در پاورقي با ذکر شماره تايپ شود.
اندازه حروف پاورقي  9 ptبا قلم تايمز است.
حداکثر صفحات
حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کليه اجزاء آن نظير شكلها و جداول ميباشد 8 ،صفحه است.
سیستم واحدها
1

سيستم واحد قابل قبول سيستم بينالمللي بوده و در شرايط ويژه که بيان مسئله در ساير سيستمها ضروری است ،الزم است معادلهای
استاندارد  SIآنها نيز ذکر گردند.
معادالت
معادالت بايد بهترتيب از ابتدا تا انتها شمارهگذاری شوند .شماره معادالت بايد در انتهای سمت راست هر ستون و در امتداد خط حاوی
معادالت در پرانتز قيد شود.
()1
P  RT
جدولها ،شکلها ،نمودارها و عکسها
جدولها همانند متن اصلي ميبايست در داخل کادر مشخص شده جا داده شوند .شكلها بايد از کيفيت کافي برخوردار بوده ،بعالوه اعداد،
حروف و عالئم آنها بايد خوانا و قابل رؤيت باشند .کليه شكلها و جدولها در اولين مكان مناسب بعد از رجوع به آنها آورده شوند .تمامي
جدولها و شكلها بايد بهترتيب با عدد شماره گذاری شوند .شكلها بايد زيرنويس و جدولها باالنويس داشته باشند .قلم مورد استفاده در
عناوين جدولها و شكلها ،بينازنين  11 ptبرای متن فارسي و قلم تايمز  9 ptبرای متن انگليسي مي باشد .بين خط پاياني توضيح شكل
و يا انتهای جداول و ادامه متن بايد يک خط رها شود .جدول  1و شكل  1نمونههای برای شكل و جدول ميباشند.
جدول  :1مثالي از يک جدول (فونت بينازنين )11 pt
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شكل  :1مثالي از يک شكل (فونت بينازنين )11 pt

نتایج
اين بخش شامل ارائه نتايج تحقيق و مباحث مربوط به آنها ميباشد.
نتیجهگیری و جمعبندی
جمعبندی نتايج حاصل از تحقيق در اين بخش ذکر شود.
)International System of Units (SI
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تشکر و قدردانی (درصورت لزوم)
در صورت لزوم نويسندگان ميتوانند مراتب تشكر و قدراني خود را از حاميان تحقيق در اين قسمت درج کنند.
فهرست عالئم (در صورت لزوم)
محل فهرست عالئم قبل از مراجع است .ابتدا عالئم انگليسي به ترتيب الفبا و سپس عالئم يوناني به ترتيب الفبا تايپ شود .در باالی حروف
يوناني نوشته شود" .عالئم يوناني"
مساحتm2،

A

مدول االستيسيتهN/m2 ،

E

عالئم یونانی


چگاليkg/m3،

زیرنویس
سيال

f

باالنویس
شرايط مرجع

*

مراجع
منابع اشاره شده در متن ميبايست توسط عالمت ] [ دقيقاً در همان محل استفاده از مرجع شمارهگذاری شود .بديهي است مشخصات
کامل مقاله در بخش مراجع با ذکر همان شماره آورده ميشود .ترتيب قرار گرفتن مقاالت در بخش مراجع همانند ترتيب رجوع به آن
مقاالت در متن مقاله ميباشد .به جز مراجع نامبرده شده در متن ،مرجع ديگری در بخش مراجع نوشته نشود .نحوه نوشتن عنوان مراجع
برحسب اينكه مقاله مجله ] ،[1کتاب ] ،[2يا مقاله کنفرانس ] [3،4باشد ،بهترتيب زير خواهد بود:
[1]- Ansari M. R., Shokri V., “Numerical Modeling of Slug Flow Initiation in a Horizontal Channels Using a
Two-Fluid Model”, International Journal of Heat and Fluid Flow, Vol. 32, pp. 145-155, 2011.
[2]- McQuiston F., “Heating Ventilating and Air Conditioning Analysis and Design”, John Wiley and Sons,
2000.

[ -]3صفار اول ،مجيد ،فرهاد ،سيامک ،و يونسي سينكي ،مريم’’ ،تعيين عملكرد ديگهای بخار در راستای کاهش مصرف سوخت‘‘،
دوازدهمين کنفرانس ساالنه و هشتمين کنفرانس بينالمللي مهندسي مكانيک ،تهران ،دانشگاه تربيت مدرس.1383 ،
[4]- Bonizzi M., Issa R.I., Kempf M.H.W, “Modelling of Gas Entrainment in Horizontal Slug Flow”,
International Conference on Multiphase Flow, New Orleans, USA, 2001.
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