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              هاي تجديدپذير و نوفصلنامه انرژي دومقاله و يادداشت فني نويس  قالب پيش
 )Bold B Nazanin-15.5(قلم:     (حداكثر دو سطر)

  Bold B Nazanin-12.5)(قلم:  ....، *2 نگارنده دوم خانوادگي نام، نام و 1خانوادگي نگارنده اول نام و نام
  B Nazanin-8.5)( قلم:  ترونيكيكست الپ، شهرنام سازمان،  نام، رشته تخصصي، علمي نگارندهمرتبه  -1

  ترونيكيكست الپ، ، نام سازمان، نام شهرعلمي نگارنده، رشته تخصصيمرتبه  -2
  

  Bold B Nazanin‐9)( قلم:   چكيده
شود. نويسندگان محترم شرح داده ميهاي تجديدپذير و نو فصلنامه انرژي دوبراي  افزار ورد با استفاده از امكانات استايل (سبك) نرم مقالهسريع ساختار ، شيوة تهية قالبدر اين 

هايي از متن  بخش 2010توجه فرماييد كه در هنگام استفاده از نسخه  تهيه شده باشند، معذور است.قالب مقاالت بايد توجه داشته باشند، مجله از پذيرش مقاالتي كه خارج از اين 
 .مورد توجه قرار گيرد 2007 به نسخه (Compatibility	Save)سازگاري ذخيره  بنابراين هنگام ذخيره فايل، ،شودنشان داده ميبه هم چسبيده  تر به صورتهاي پاييندر نسخه مقاله
و نتايج  تحقيقطور صريح و شفاف، موضوع باشد. چكيده بايد بهميفني نيازي به بخش چكيده نو براي يادداشت كلمه  250و حداكثر شامل  180حداقل  براي مقاله كامل هچكيد

 "فني يادداشت"مطالب در قالب الزم به ذكر است كه  . Nazanin‐9	B)( قلم: شودپرهيز   ها، و مراجع ها، فرمولها، جدول آن را مطرح كند. در چكيده از ذكر جزئيات كار، شكل
  .نيازي به چكيده ندارد

  . Nazanin‐9	B)( قلم:  با جداكننده كاما واژه، 5حداكثر  و 3حداقل :انواژگ دكلي
 
 
 

   شود شروع مي دوماز صفحه  كامل هاي بعدي مقالهبخش
  

گردد فرمت آخرين شماره نشريه به عنوان الگو در نظر گرفته شود).فني نيازي به چكيده ندارد (توصيه مي يادداشت
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  Bold B Nazanin-10)( قلم: مقدمه  -1
 ذيل كامل و يا يادداشت فني از ساختار ارائه شده مقالهسازي براي آماده

براي مطالب فارسي  Nazanin‐10	Bقلم نوشتاري متن مقاله استفاده نماييد. 
  .هاي التين استبراي واژه Times Roman-8و 

از متر  ميلي 5 به اندازة هاي دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگيپاراگراف
  . استس يا پيش از پاراگراف شروع سطر و بدون فاصله پ
مي نظير ، : . ؛ و غيره، به خاطر داشته باشيد كه موقع استفاده از عالي

م بدون فاصله از حرف قبلي و با يك فاصله از حرف بعدي يكلية اين عال
  شوند. نوشته مي

 4ي يادداشت فني صفحه و برا 12نويس مقاله حداكثر صفحات پيش
   است.ب فعلي) صفحه (با رعايت قال

 Bold B Nazanin-9)( قلم: ع اجمربه  اشاره -1-2

ع نيز شود و بقيه مراج متن مقاله شروع مي ] در1ع با عالمت [راجاشاره به م
گذاري  ترتيب ارجاع در متن شماره بايد به  . مراجعيابند به ترتيب ادامه مي

در  اشاره كرد. 2زودتر از منبع شماره  3توان به منبع شماره  شوند و نمي
جا توان يك ها ميتك آنبه جاي ذكر تك ،اشاره به چند منبع پشت سر هم

در داخل براكت  واليغير مت] و براي اشاره به دو يا چند منبع 4-2[ اشاره كرد
  ].2،5،7[ شود از جداكننده كاما استفاده مي

در اين موضوع محققان بسياري تحقيق " :از ارجاع به مراجع به صورت
ارجاع بايد به طور  كاملهاي خودداري شود. در مقاله "]20-2[ اندنموده

اصلي مقاله صورت گيرد. مراجعي كه فقط در مقدمه  يهاعمده در بخش
  اندك باشد.ها بايد اند در واقع مرجع پژوهش نيستند و تعداد آنآورده شده

  Bold B Nazanin-9)( قلم:  كلمات انگليسي  -1-2-1
و حتماً بايد معادل  يستمجاز ن 1ه از كلمات انگليسيدر مقالة فارسي استفاد

كار برد. در  به هاها، نمودارها و جدولها را در متن مقاله، شكلفارسي آن
  .شودصورت زيرنويس اشاره  كلمات به اصل انگليسي ،صورت لزوم

 1اشاره به زيرنويس با اعداد فارسي بوده و در هر صفحه از مقاله با عدد 
شود كه  بايد توجه كرد كه از زيرنويس وقتي استفاده مي شود. شروع مي

شود و در دفعات بعدي نيازي به  بار آن كلمه در متن مقاله استفاده مياولين
   .يستتكرار زيرنويس ن

  Bold B Nazanin-10)( قلم:  و روابط ، نمودارهاهاها، جدولشكل -2

  Bold B Nazanin-9)( قلم:   هاها و جدولشكل -2-1
در  .شوند نمودارها نيز با فرمت دوستوني در مقاله درج ميها و ها، جدولشكل

ها را در اندازه يك ستون رسم نمود، و شكل مطلوب بيش كه نتوان آنصورتي
از عرض يك ستون را اشغال كند، در باال يا پايين صفحه و بعد از محل ارجاع 

د مجله را نشان ، نمونه شكل با كيفيت و مورد تايي1شكل  شوند. درج مي
   دهد. مي

                                                            
1.	English			

ها ها و نمودارها در مقاله بايد اشاره كرد. اشاره به شكلها، جدولبه همة شكل
شكل و همان سايز متن مقاله و بدون پرانتز است. مگر  در متن، با ذكر شماره

شود. محورهاي  در پايان جمله كه در اين حالت در داخل پرانتز اشاره مي
ها در هر صفحه در ها و جدولشكل شوند. مختصات فقط با پارامتر توصيف مي

	باال و يا پايين هر ستون بعد از اولين ارجاع به آن جانمايي شوند. 

با زمينه سفيد (زمينه خاكستري و يا رنگي نباشد) و بدون قاب ها شكل
 .شود مي چاپ سفيد و سياه صورت به مجله شود.اضافي بيروني رسم مي

كه  باشنداي بايد به گونه نگير يهاجدول و نمودارها ها،شكلاجزاي  بنابراين
تور هايي كه كانخصوص در شكلهدر چاپ سياه و سفيد قابل تفكيك باشند. ب

در چاپ سياه و سفيد قابل تفكيك  بايدرنگي دارند طيف رنگ استفاده شده 
اصلي و بدون خطوط  افقي سه خط االمكان فقط با ها حتيجدول باشد.

نمونه صحيح جدول مورد تاييد مجله را  1جدول شوند.  عمودي تنظيم مي
  دهد. نشان مي

  
   مجله در شده استفاده يها قلم اندازه و نوع 1 جدول

  اندازه قلم  نام قلم (*)موقعيت استفاده 
  10  نازنين پررنگبي  1هاي سطح عناوين بخش
  9  نازنين پررنگبي  2هاي سطح عناوين بخش

  10  نازنين بي  متن اصلي مقاله
  9  نازنينبي  هاها و جدولعنوان شكل

 8  نازنينبي  زيرنويس و آخرنويس فارسي
 9  نازنينبي  ها (فارسي)داخل جدولمتون 

 7  كامبريا  ها (انگليسي)متون داخل جدول
 9  كامبريا مث  هافرمول

  )8منظور جايگاه استفاده در مقاله است (فونت (*)
  
  
  
  

L

T

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
290

300

310

320

330

340

350

360

370

380

390

400

=1.5 kg/m3

=1.0 kg/m3

=0.5 kg/m3

=0.25 kg/m3

(m)

(K
)

  مختلف يايزوا در دما بر يچگال راتييتغ اثر 1 شكل
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    هاي رياضيروابط و فرمول -2-2
افزار آفيس موجود در نرم 1استفاده از ابزار معادلههاي رياضي با روابط و فرمول

گذاري از يك  شوند و با شماره و از سمت چپ تايپ مي 9 2مثكامبريا با قلم 
ها از شماره فرمول در داخل پرانتز استفاده مشخص شده و براي اشاره به آن

افزار آفيس، فونت بعد نرم به 2007هاي شود در نسخهيادآور ميشود.  مي
كافي  بكار رفته و هافرض براي نوشتن روابط و فرمولبه طور پيش مثكامبريا 

  . تغيير كند معادله است اندازه آن در ابزار
  ها رعايت نكات زير الزامي است:در نوشتن فرمول

 آيند، ولي مي ايتاليك نويسي پارامترها و متغيرها به صورتدر فرمول -1
  آيند. غيرايتاليك مي اعداد، كلمات، توابع مشخص و واحدها به صورت

در صورتي كه فرمول طوالني باشد و طول آن از يك سطر تجاوز كند،  -2
بايد در جاي مناسب شكسته شده و ادامه فرمول در سطر بعدي آورده شود و 

  شود.  فشرده كردن آن پرهيزاز 
شود، بايد از سطر دوم آورده مي وقتي ادامه فرمول در سطرهاي بعدي -3

  باشد.به بعداز سمت چپ فرورفتگي داشته 
شماره هر فرمول در گوشه سمت راست آخرين سطر فرمول درج  -4

 نباشد، در جا شود و در صورتي كه در سطر آخر براي نوشتن شماره فرمول مي
  شود. گوشه سمت راست سطر بعد نوشته مي

به جاي  )a.b(مميز يا همان نقطه پايان جمله دقت شود از نقطه -5
	استفاده نشود. )a·b(ضرب نقطه

)1(  

 

 

1  الف)-2( 4.4Re . Pr .
.

.

  قواعد نوشتاري -3
تالش شود در متن مقاله از جمالت رسا، گويا و كوتاه استفاده شود و از 
نوشتن جمالت تودرتو پرهيز شود. جداسازي اجزاي مختلف يك جمله نيز 
نقش زيادي در فهم آسان آن دارد. درستي نوشتار بر پاية امالي زبان پارسي 

  شود.  ميضروري است. در اين بخش، برخي از موارد اشتباه متداول يادآوري 
از جزء بعدي » مي«در افعال حال و گذشته استمراري بايد دقت شود كه 

استفاده كنيد. براي نوشتن » فاصلة متصل«فعل جدا نماند. براي اين منظور از 
استفاده كنيد. همچنين » -كليد «به همراه » Ctrlكليد «فاصلة متصل از 

كپارچه ننويسيد. صورت يو جزء بعدي فعل را به» مي«دقت كنيد كه جزء 
  است.» شودمي«اشتباه، و درست آن » ميشود«و » مي شود«بنابراين 

ي جمع نيز دقت كنيد كه از كلمة جمع بسته شده جدا »ها«در مورد 
شكل «نوشته شود. براي جدانويسي نيز از فاصلة متصل استفاده كنيد. مثالٌ 

ي يا التين با جمع بستن كلمات پارس بنويسيد.» ها شكل«صورت را به» ها
اشتباه و » اساتيد«و » پيشنهادات«قواعد زبان عربي اشتباه است. بنابراين، 

  است.» استادان«و » پيشنهادها«ها درست آن

  ها و ارقام نشانه ،عاليم  - 2- 3

هاي  هاي متداول در زبان فارسي و همچنين از عاليم و نشانه از عاليم و نشانه
توان استفاده نمود. بايد از ارقام  انيك ميرفته در متون مهندسي مك كار به

                                                            
1.	Insert	‐>	Symbols	‐>	Equation	
2.	Cambria	Math 

در  به صورت عمديكه دادن اعداد استفاده نمود، مگر آن فارسي براي نشان
ها  بندي در عاليم و نشانه مقاله از چند گروه ارقام استفاده شده و اين گروه

 ستيدر داخل فرمول و در داخل متن و در ل ميعال قلم و اندازهذكرشده باشد. 
  .باشد كساني قايدق ديبا ميعال

مراجع  از در انتهاي مقاله و پيش ،ها م و نشانهيدر صورت نياز، ليست عال
دوستوني و ترتيب الفبايي تنظيم  جدول صورتبه ليست شود. اين درج مي

  ترتيب شامل نماد و شرح (و ابعاد) آن است. مثال: شده و هر سطر به

   فهرست عالئم -4
kgm‐1s‐2(  p(فشار 

Pr  عدد پرانتل

ms‐1(  ju(سرعت 

K(  T( دما

  عاليم يوناني
kgm‐3(  (چگالي 

kgm‐1s‐1(  (لزجت ديناميكي 

 هاباالنويس

SGS  مقياس زيرشبكه

 هازيرنويس

air  هوا

Ave  مقدار متوسط

nf  نانو سيال

 هاپيوستتقدير و تشكر و  -5

در انتهاي مقاله و  به ترتيب پيوست در مقاله، تقدير و تشكر و در صورت وجود
ها در متن مقاله شود. بايد به پيوستها آورده ميپس از ليست عاليم و نشانه

  اشاره و ارجاع شده باشد.

  عراجم -6
 . مراجعنوشته شوند زبان فارسيبه و  Nazanin‐8	Bبا قلم  زبان مراجع فارسي

ايجاد با  وكروشه  داخل مرجعشماره شوند. نوشته مي 7 كامبريابا قلم  التين
در ادامه چند د. شونوشته مي از خط دوم هر مرجع، متر ميلي 5زدگي بيرون

   مثال از نحوه نگارش مراجع مطابق با ساختار مجله آورده شده است.
توجه شود كه فقط نام  ها توجه شود.به ايتاليك يا ساده بودن فونت

هاي عنوان اصلي و فصل كتاب در كتاب ،]3،4[ ، نام كتاب]1،2[ نشريه
، عنوان ]6،7[يا كتابچه مقاالت آن  عنوان كنفرانس] 5گردآوري شده [

سايت اينترنتي عنوان مطلب درج شده در وب  ]8،9نامه يا رساله [ پايان
و نظاير آن، ايتاليك  ]13] و عنوان گزارش [12، عنوان اختراع []10،11[

  هستند.
فيزيكي و مشخصات قطره سازي زيست سوخت پيش بيني خواص ، اميدوار، ا. و اميني، ا. 	[1]

پژوهشي سوخت و احتراق، سال -نشريه علمي ،به دست امده از ريزجلبك كالميدوموناس
	 89سوم، شماره دوم، زمستان

[2]	 S.	G.	Tuttle,	S.	Chaudhuri,	K.	M.	Kopp‐Vaughan,	T.	R.	Jensen,	B.	M.	Cetegen,	
M.	 W.	 Renfro,	 J.	 M.	 Cohen,	 Lean	 blowoff	 behavior	 of	 asymmetrically‐
fueled	bluff	body‐stabilized	flames,	Combustion	and	Flame,	Vol.	160,	No.	
9,	pp.	1677‐1692,	2013.		

، چاپ 1386، انتشارات دانشگاه تهران، اي پايدارهاي نو، انرژي براي آيندهانرژي،پرتوي، ع. 	[3]
 .اول
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[4]	 T.	 Itoh,	 Numerical	 Techniques	 for	 Microwave	 and	 Millimeter	 and	
Millimeter‐Wave	Passive	Structures,	 Second	 Edittion,	 pp.	 305‐320,	 New	
York:	Wiley,	1989.		

[5]	 M.	 Kaviany,	 Heat	 transfer	 in	porous	media,	 	 in:	 W.	 M.	 Rohsenow,	 J.	 P.	
Hartnett,	Y.	I.	Cho	(Eds.),	Handbook	of	Heat	Transfer,	pp.	9.32‐9.43,	New	
York:	McGraw‐Hill,	1998.		

تأثير استفاده از بيوديزل در كاهش آاليندگي موتور ، نجفي، ب. پيروزپناه، و. و قباديان، ب.	[6]
مجموعه مقاالت اولين كنفرانس احتراق ايران، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران،  ،ديزل

 .1384بهمن ماه 
	[7]	 V.	P.	Carey,	Modeling	of	microscale	transport	in	multiphase	systems,	 in	

Proceeding	 of	 The	 Eleventh	 Heat	 Transfer	 Conference,	 Philadelphia:	
Taylor	&	Francis,	pp.	23‐40,	1998.		

، هاي مدفون در زير زمينبا استفاده از تقطير هوا در لوله شيرين توليد آبعلي محمدي، 	[8]
نامه كارشناسي مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي، پاياندانشكده 

  1391ارشد، 
[9]	 L.	 Jonas,	Hydrodynamic	limit	of	lattice	Boltzmann	equations,	PhD	Thesis,	

University	of	Genève,	Genève,	2007.		
[10]	S.	 F.	 Hassell.	 Stress	Analysis	 in	Pressure	Vessels,	 Accessed	 8	 September	

2009;	http://www.shieldco.com/tutorial/24.		
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