
 

 

  
 ترويجي -راهنماي تهيه مقاله براي مجله علمي 

  شناسي و مهندسي زلزله پژوهشنامه زلزله
  

  اول نويسنده الكترونيكي پست آدرس ؛)pt 5/10 اندازه نازنينب فونت( مؤسسه نام و يعلم درجه ،اول سندهينو يخانوادگ نام و نام
  اول نويسنده الكترونيكي پست آدرس ؛)pt 5/10 اندازه نازنينب فونت( مؤسسه نام و يعلم درجه ،دوم سندهينو يخانوادگ نام و نام

  
  چكيده

 150چكيده فارسي بايد طي يك يا دو پـاراگراف شـامل   
كلمه به طور صريح اهميت موضوع، روش تحقيـق و   200تا 

 چكيــدهاهــم نتــايج پــژوهش انجــام شــده را مطــرح كنــد.  
ـ  150شـامل  جداگــــانه   صفحه كي در انگلـيسي  200 يال

ا يـ سـنده  يمقالـه، نـام نو   يسـ يكلمه بـه همـراه عنـوان انگل   
ن و يو نام مؤسسه بـه التـ   ين، درجه علميسندگان به التينو

ساده با  Times New Romanبا قلم  دواژه هايبه دنبال آن كل
تـر  ، ارائه گردد. ضمناً الزم است يك چكيده مفصل11 اندازه

كلمه نيز به زبان انگليسي تهيـه و ارائـه    500تا  450شامل 
   گردد.

 و يفرعـ  ،ياصـل  موضوعات كه كلمه 5 حداكثر ها:كليدواژه
 بـه  كننـد، يمـ  يبنددسته را مقاله با مرتبط موضوعات ساير

 كلمـات  عنـوان  به مقاله عنوان در رفته كار به كلمات از ريغ
  .شوند ارائه يكليد

  
  مقدمه -1

 يمعرفـ  پـژوهش،  هدف و موضوع تياهم ديبا مقدمه در
سوابق و پيشينه موضـوع،   ،هاهيفرض بحث، مورد ياصل مسأله

ارتباط منطقي بين پژوهشهاي گذشته و جـاري بـه صـورت    
 يمعرفـ  آن يانتهـا  در وفشرده و منسجم توضيح داده شود 

 B قلـم  بـا  مقدمـه . شود آورده مقاله يبعد يبخشها ياجمال

Nazanin شود پيتا 5/12 اندازه با.  
  

  نگارش نيقوان -2
  ضروري است:در نگارش مقاله توجه به موارد زير 

  شـود.   استفاده ياز معادل فارس ير فارسيكلمات غ يبرا
 يهيتوج» پس« يجابه» لذا«مثال استفاده از كلمه يبرا

اده شـود،  يـ ن الگـو پ يد همـ يز باين يلغات فن يندارد. برا
ز يآنـال « يبجـا » ل بـارافزون يـ تحل«مثال از عبارت  يبرا

معـادل  تـوان  ياز مـ ياستفاده شود. در صورت ن» آورپوش
ها ذكـر  عبارت ترجمه شده را در بخش پانوشت يسيانگل

  نمود.
  ش ينمـا  يز فارسـ يـ د با مميح در متن باير صحياعداد غ

صـورت  د بـه  يم بايمثال عدد دوازده و ن يشوند. براداده 
 نوشته شوند. 5/12

 باشد مجهول شخص سوم صورت به متن در افعال غهيص. 

  به صورت جدا باشد و شوند شروع مي "مي"افعالي كه با
 نيم فاصله از فعل فاصله داشته باشد.

 ك از يهر يمورد استفاده برا يفارس يهااندازه و نوع قلم
 ر باشد:يموارد طبق جدول ز

 

 نام قلم موقعيت استفاده
اندازه 
 قلم

 14 تريب. ت عنوان مقاله 

 5/10 ب. نازنين نام نويسندگان

 5/12 ب.تيتر  ها عناوين بخش

 5/12 ب.نازنين اصليمتن 

 10 ب.نازنين هامتن جداول و شكل

  توضيحات جداول و 
 (فارسي) هاشكل

 5/10 ب.نازنين

 Times New Roman 10.5عبارات انگليسي داخل متن

 Times New Roman10.5 مراجع
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