
 

   ( اين خط حذف شود) آزمايشگاه توانايي ماشينكاريفارسي   گزارش كار فرمت 

  پررنگ) 16 اندازه B nazanin به صورت وسط چين با قلم  آزمايش(عنوان 

  -----پررنگ)  16 اندازه B nazaninيك سطر فاصله ( -----

   دانشجونام و نام خانوادگي 

  پررنگ) 12 اندازه B nazaninقلم . در ابتداي اسامي خودداري شود.) ((از ذكر عناويني نظير مهندس و يا دكتر و ..

   pt. Italic   (Times New Roman 10( آدرس پست الكترونيك نويسنده 

  

  ----- )نازك 12اندازه B nazanin  قلم سطر فاصله ( 3 ----- 

  

  پررنگ) 14اندازه    B nazaninقلم  چكيده (

و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئلة مورد مطالعه و اهداف آن، اساس كار، در متن چكيده از ذكر مقدمات 

 B nazaninو ميزان موفقيت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود. چكيده مقاله با قلم 

و چپ كاغذ، با كنارهاز سمت راست با فاصله هاي نشان داده شده )، single spaceبا يك خط فاصله ( 12اندازه 

چكيده . كلمه نباشد 200كلمه و بيشتر از  80طول چكيده در مقالة كامل كمتر از هاي رديف شده نوشته شود. 

  به مراجع در چكيده خودداري شود. باشد. از اشاره يك پاراگرافو فقط داراي  بايد به تنهايي كامل

  انتخاب گردد. 11اندازه  Times New Roman،  قلم و التين 12اندازه   B nazaninبراي متون فارسي، قلم 

 )11 اندازه  B nazaninواژه كه با ويرگول (،) از هم جدا شده و در يك خط باشند.(قلم  5حداكثر هاي كليدي: واژه

  پررنگ) 14اندازه    B nazanin قلم( مقدمه – 1

  است. 1ست. مقدمه داراي شماره بيان تاريخچه از كارهاي مشابه قبلي به همراه ويژگي هر يك الزم ا

دانشگاه آزاد اسالمي  دومين همايش ملي نفت، گاز و پتروشيمي پژوهشي را براي -نوشتار حاضر روش آماده كردن مقاالت علمي

تهيه  Microsoft-Word 2003هاي موجود در نرم افزاررا توضيح مي دهد. اين شيوه نامه براساس برخي از قابليت گچسارانواحد 

هاي مورد نياز براي كليه و نكته مهمي كه الزم است براي تهيه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گيرد تعريف شيوه شده

توانند با استفاده از آنها به سرعت فايل مقاله خود را با شيوه مورد نظر تطبيق باشد و مؤلفان ميهاي مقاله، در اين نمونه ميقسمت

  دهند.

  انتخاب گردد.) 11اندازه  Times New Romanو التين،  قلم  12اندازه   B nazaninقلم براي متون فارسي، (



 

  پررنگ) 14اندازه    B nazanin قلم( روش تحقيق - 2

هاي انجام آزمايشها،  هاي بكار رفته براي تحقيق از جمله مواد مصرفي، تجهيزات آزمايشگاهي، روش جزييات كاملي از روش

  ائه شود. از ارائه نتايج و تحليل در اين بخش خودداري شود.گيري و غيره ار اندازه

  انتخاب گردد.) 11اندازه  Times New Romanو التين،  قلم  12اندازه   B nazaninبراي متون فارسي، قلم (

  شكل و جدول

باشد و از شماره مي و ... 2، 1ها به صورت هر شكل و جدول بايد در وسط ستون قرار گيرد و داري يك شماره باشد كه شماره

ها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرند و از نوشتن عبارتي مانند جدول ها و جدولگذاري مطابق بخش خودداري شود. تمام شكل

ها بايد ها و جدولزير و يا شكل زير اجتناب شود. از آوردن كليه شكلها در انتهاي مقاله و قبل از مراجع خودداري شود. كليه شكل

انا و داراي عنوان باشند و بعد از اشاره شدن در متن مقاله آورده شوند. عنوان جدول در باالي جدول و عنوان شكل در پائين خو

بعد و قبل از هر شكل و جدول قرار دادن يك خط فاصله الزم است. شكل و جدول بايد به طور  نازك نوشته شود. 10شكل با قلم 

 ون هيچ مشكلي بتواند به آن مراجعه نمايد.واضح و مشخص باشد تا خواننده بد

  فرمول و عبارت رياضي

استفاده  wordها و عبارات رياضي از ابزار فرمول نويسي فرمول رياضي بايد بعد از ارجاع در متن آورده شود. براي نوشتن فرمول

  باشد.) نشان دهندة نحوه فرمول نويسي مي1شود. فرمول شمارة (
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 توان آن را در چند سطر نوشت.  در صورت طوالني بودن يك رابطة رياضي، مي

الزم به تذكر است كه كليه فرمولها بايد تايپ شود و از كپي كردن خودداري شود. پارامترهاي استفاده شده در فرمول بايد قبل بعد 

  معرفي شوند. از آن

  

  پررنگ) 14اندازه    B nazanin قلم( گيري نتيجه - 3

در بخش هاي كلي با شماره مشخص شوند.  گيري گيري پس از متن اصلي مقاله الزامي است. بهتر است نتيجه وجود بخش نتيجه

شوند. در اين بخش سهم علمي نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار به صورت خالصه مرور و نتايج بدست آمده توضيح داده 

توان به نكات مبهم و مقاله بايد دقيقاً بيان شود و از تكرار قسمت چكيده در اين بخش خودداري شود. در قسمت نتيجه گيري مي

  هاي ديگر پيشنهاد داد.قابل پژوهش جديد اشاره كرد و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه

  انتخاب گردد.) 11اندازه  Times New Romanو التين،  قلم  12ندازه ا  B nazaninبراي متون فارسي، قلم (

  پررنگ) 14اندازه    B nazanin قلم( مراجع

بار در متن مقاله (هر مرجع بايستي حداقل يكآيند  شود، مي مراجع در انتهاي مقاله به همان ترتيبي كه در متن به آنها ارجاع مي



 

. مشخصات هر مرجع به صورت گيرد اي تعلق نمي به عنوان اين بخش نيز شماره. اشاره گردد.)مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن 

نازك و مراجع انگليسي را با  11 اندازه  B nazaninهاي زير) ذكر شود. مراجع فارسي را با قلم  كامل و در قالب استاندارد (نمونه

  نازك تايپ نماييد.  9اندازه   Time New Romanقلم 

  ) و در داخل كروشه، [ ]،  انجام شود.مراجع به مراجع در داخل متن بايستي به همراه شماره مرجع داده شده (در بخشاشاره 

هاي هريك از مراجع را در فهرست به  گذاري اتوماتيك مراجع معرفي شده جلوگيري نماييد. به عبارت ديگر، شماره از ايجاد شماره

  صورت دستي وارد نماييد. 
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