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راهنماي تهيه مقاله براي کنفرانس ملی "سيالب،97-98
اگر تکرار شود" (ميترا 16پررنگ)
نویسنده اول ،1نویسنده دوم ،2نویسنده سوم(3ميترا  12پررنگ)
-1وابستگی سازمانی نویسنده اول(ميترا  10پررنگ) ،آدرس الکترونيکی ( Times
)New Roman 10
 -2وابستگی سازمانی نویسنده دوم
 -3وابستگی سازمانی نویسنده سوم

چكيده (ميترا  14پررنگ)
به منظور یكسان سازي فرمت مقاالت ،این دستورالعمل تهيه شده استت
در این دستورالعمل ،سعي شده است تا نحوة آمادهسازي مقتاالت بتراي
صاحبان آثار تدوین گردد تدوین آن نيز به صورت مقاله ميباشد كته
تد
این بخش چكيده است كه بایت
اميد است م ورد استفاده قرار گيرد
حاشيههاي راستت و چتچ چكيتده
با قلم ميترا  10پررنگ نوشته شود
چكيده مقاله نباید از  100كلمته
مقاله برابر  4سانتيمتر ميباشد
براي چكيده انگليسي از قلم  Times New Roman 12پررنتگ
تجاوز كند
استفاده كنيد عنوان و چکيده انگليستی در انتهتام مقالته پتس از
منابع درج شوند

تگ)
ترا  12پررنت
تدي (ميتت
تاي كليت
واژههت
هودخان ر نمونز (م ترن  12ااده)

ه ،ااهر
هار اه
مقال ه ر هنما،ه

مقدمه (ميترا  14پررنگ)
متن مقال بايد با قلم م ترن  12ااده نوشت شود .حاش ماي هنات و
چپ برنبر با  2/5اانت ،تر و حاش ماي باال و پاي ن صفح  3اهانت ،تر
باال برني صفح نولر  5اانت ،تر ننتخاب گردد .ننهدنزه
نات .حاش
كاغذ  A4ميباشد .فاصل ب ن خطوط  single spaceنات .تعهدند صهفحاك كه
مقال شام متنر شكلهار جدنول و ماابع نبايد ب ش نز  8صفح باشهد.
نز نوشتن لغاك ننگل سي ده متن فاهاي خوددنهي شود و دهصوهك ن هازر
زيرنويس با قلم Times New Roman 10ااده نوشت شود .صهفحاك مقاله فاقهد
ش،اهه باشاد.

مواد و روشها (ميترا  14پررنگ)
صاحبان آثاه توج دنشت باشاد ك نين داتوهنلع ،به ماظوه يكسهان
شده ناتر تا مج،وع مقاالك مم اهريعتر و مهم
اازي فرمت مقاالك ته
با شك ماااب ده نخت اه شركتكاادگان قرنه گ هرد .الزم ناهت پهس نز
تاظ م مقال با نين داتوهنلع ،ر تعدند ك صفحاك مقال نبايد به ش
نز  8صفح باشد.

نتایج و بحث (ميترا  14پررنگ)
فرمولهاي متن بايد ب صوهك چپ چ ن و ش،اهه فرمهول ده اه،ت هناهت و
دهون پرننتز قرنه گ رد .بالفاصل ذي مر فرمولر عالئم ب كاه هفته
و آحاد آنها تعريف گردد.
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ك ده آن Cغلظت مهوند معلهد ده ع،هد  yنز بسهتر هودخانه ر  dع،هد
جريانر  Caغلظت ده ع،د  aو  Zعدد هنس 1ميباشد.
جدنول ده متن مقال و ده نزديكترين محلي ك ب آن نشاهه شده ناهت
نهنئ گردد .بهتر نات جهدنول شه،اهه گهذنهي و شه،اهه جهدول دهون
پرننتز قرنه گ رد .متن جدول نز هناهت به چهپ تهدوين و حهرو آن
فاهای باشد و نز قلم م ترن  11ناتفاده شهود .ده صهوهك ناهتفاده نز
حرو الت ن نز قلم  Times New Roman 10ااده ناتفاده شود .برني هوشن شدن
مطلب ب جدول  1توج شود:
جدول  -1ع،د آب شستگي بر حسب cmر ده آزمايشهاي مختلف
Q
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شكلها و عكسها بايد ده نزديكترين محلي ك ب آن نشاهه شهده ناهتر
گاجانده شود .شكلها ش،اههگذنهي شده و دهون پرننتز قهرنه گ رنهد.
نز شكلها و عكسهائي ناتفاده شود ك دنهني ك ف ت بس اه خوب باشاد.
شك  1ب طوه ن،ون نهنئ ميگردد.

شك

( )1تغ رنك ع،د آب شستگي ده مقاب
شك  -1ع،د آب شستگي تابعی نز نندنزه ذهنك

نندنزه ذهنك برني آزمايش 1

نتيجه گيري

(قلم ميترا  14پررنگ)

ً نين قس،ت نضاف
ده ننتهاي مقال و قب نز ماابعر حت،ا
قس،ت كوتاه بوده و فقط نتايج نهائي نهنئ گردد.

شود.
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