
 

 ترویجی -راهنماي تهیه مقاله براي مجله علمی 

 شناسی و مهندسی زلزله پژوهشنامه زلزله
 )کلمه 15حداکثر (عنوان مقاله 

 اول نویسنده الکترونیکی پست آدرس ؛)5/10 اندازه BNazanin قلم( مؤسسه نام و یعلم درجه ،اول سندهینو یخانوادگ نام و نام

 دوم نویسنده الکترونیکی پست آدرس ؛)5/10 اندازه BNazanin قلم( مؤسسه نام و یعلم درجه ،دوم سندهینو یخانوادگ نام و نام
 )باید حتماً مشخص شود مسئول(نویسنده 

 

 چکیده
تـا   150چکیده فارسی باید طی یک یا دو پاراگراف شامل 

 صریح اهمیت موضوع، روش تحقیـق و اهـم   طور بهکلمه  200
 در انگلــیسی  چکیـده نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند. 

کلمـه بـه همـراه     200 یال 150شامل جداگـــانه  صفحه کی
ن، یسـندگان بـه التـ   یا نویـ سنده یمقاله، نام نو یسیعنوان انگل

گـان  واژن و بـه دنبـال آن   یو نـام مؤسسـه بـه التـ     یعلم رتبه
، ارائـه  11 سـاده بـا انـدازه    Times New Romanبا قلم  کلیدي
چکیده باید فاقد شکل، فرمـول و کاراکترهـاي ریاضـی     گردد. 

 .(فقط متن) باشد
 یفرع ،یاصل موضوعات که کلمه 5 حداکثر :واژگان کلیدي

 کننـد، یمـ  يبنـد دسـته  را مقاله با مرتبط موضوعات سایر و
واژگـان    عنـوان  به مقاله عنوان در رفته کار به کلمات رازیغ به

 .شوند ارائه يکلید
 

 مقدمه -1
 یمعرفـ  پـژوهش،  هدف و موضوع تیاهم دیبا مقدمه در
سوابق و پیشینه موضوع،  ،هاهیفرض بحث، مورد یاصل مسئله

 صـورت  بـه گذشته و جـاري   يها پژوهشارتباط منطقی بین 
 یمعرفـ  آن يانتهـا  در وفشرده و منسجم توضیح داده شـود  

 قلـم  بـا  مقدمـه . شـود  آورده مقالـه  يبعد يها بخش یاجمال
B Nazanin شود پیتا 5/12 اندازه با. 

 
 نگارش نیقوان -2

 در نگارش مقاله توجه به موارد زیر ضروري است:
شـود.   استفاده یاز معادل فارس یر فارسیکلمات غ يبرا  −

» پــس« يجــابــه» لــذا« مثــال اســتفاده از کلمــه يبــرا
اده یـ ن الگو پید همیز باین یلغات فن يندارد. برا یهیتوج

 يجـا هبـ » ل بـارافزون یـ تحل«مثال از عبـارت   يشود، برا
ــال«  شــود پیشــنهاد مــیاســتفاده شــود. » آورز پــوشیآن

اي در انتهاي مقالـه ارائـه شـود و در آن عبـارات      نامه واژه
معادل فارسی آنهـا بـا ذکـر شـماره در مـتن،      انگلیسی و 
 نوشته شود.

ش ینمـا  یز فارسـ یـ د با ممیح در متن بایر صحیاعداد غ  −
 صـورت  بـه د یـ م بایمثال عدد دوازده و ن يشوند. براداده 

 نوشته شوند. 5/12
 .باشد مجهول شخص سوم صورت به متن در افعال غهیص −
ک از یـ هر يمورد استفاده برا یفارس يهااندازه و نوع قلم −

 ر باشد:یموارد طبق جدول ز
 

 اندازه قلم نام قلم موقعیت استفاده

 B Titr 14 عنوان مقاله 

 B Nazanin 10.5 نام نویسندگان

 B Titr 12.5 ها عناوین بخش

 B Nazanin 12.5 متن اصلی

 B Nazanin 10 هامتن جداول و شکل

 توضیحات جداول و 
 B Nazanin 10.5 (فارسی) هاشکل

 توضیحات جداول و 
 انگلیسی)( ھا  شکل

Times New 
Roman 8 

عبارات انگلیسی داخل 
 متن

Times New 
Roman 10.5 

 Times New انگلیسی مراجع
Roman 10.5 

 B Nazanin 12.5 مراجع فارسی



 

 متن اصلی -3
 شـامل  بایـد  و شـوند  یم درج بخش این در یاصل مطالب

 ارائه حلراه و مسئله یلیتفص طرح نیاز، مورد مفاهیم تعریف
 یاصـل  مـتن . باشـند  گرفتـه،  صـورت  يهـا یبررسـ  ای و شده
 .شود پیتا 5/12 اندازه به B Nazanin قلم با یفارس
 

 هاها و زیربخشبخش -4
 و 5/12 انـدازه  بـه  B Titr قلم با هابخش یفارس عناوین

 قلـم  همـان  با ترتیب به بخش ریز سه تا يبعد يهابخش یرز
 يهـا ربخشیـ ز مـورد  در. شوند پیتا تر کوچک اندازه یک در
 کـردن  پررنـگ  از تنهـا ...)  و پـنجم  چهارم، بخش ریز( گرید

 .شود استفاده متن در رفته کارهب قلم همان
 

 ، جداول و روابط ریاضیها شکل -5
 یریاضـ  يهـا رابطـه  و جدول ،شکل وضعیت بودن مناسب

 در دیـ با شکل هر. دارد یاساس نقش مقاله بودن درك قابل در
 آن مـورد  در شـده  داده حاتیتوضـ  محل به مکان نیتر کینزد
 TIF صـورت  به ریتصاو و هاشکل لیفا اصل. ردیگ قرار متن در
 .شود ارسال مقاله لیفا همراه به 300dpi حداقل وضوح با

 کوچـک،  و بـزرگ  حــروف  اُ، و صفـر س،یاند( هافـرمول
 در و واضح صورت به...)  و هم به هیشب یونانی و نیالت حروف
 .شوند پیتا Word 2003 یسینوفرمول برنامه

هر یک از محورها در هر نمودار باید داراي کمیت و واحـد  
اسـتفاده از حـروف و نمادهـا در کمیـت بایـد از       يجا بهباشد. 

کلمات فارسی استفاده شود و واحد در داخل پرانتز نشان داده 
زمان (ثانیه). الزم است که کمیـت و واحـد آن    مانندشود، می

 در خارج از نمودار، در محل مناسب نشان داده شوند.
توضیحات تمام متغیرها، پارامترها و نمادهـاي جدیـد در   

اند، بایـد بـدون   روابط، چنانچه پیش از آن توضیح داده نشده
 فاصله بعد از رابطه بیان شوند.

چـاپ   دیوسـف  اهیس ورتص بهبا توجه به اینکه پژوهشنامه 
اخـتالف ظـاهري از هـم     لهیوسـ  بـه شود، متغیر نمودارها می

 متمایز شوند.
 

 گذاري و ارجاعشماره -6
ترتیب ذکـر شــوند.   ها بهها و فرمولشماره جداول، شکل

ح شکل یآن و شماره و توض يح جدول در باالیشماره و توض
از معرفـی آن،   شکل یا جدول پـس  شود.یر آن درج میدر ز

هـا در داخـل   شماره جـداول و شـکل   شود.در متن ظاهر می
بزرگ است که  يقدر بهاگر شکل یا جدول  پرانتز آورده شود.

تـوان از هـر دو   توان آن را در یـک سـتون قـرار داد مـی    نمی
ــداول (   ــرد. ج ــتفاده ک ــار اس ــن ک ــراي ای ) 2) و (1ســتون ب

 دهند.هایی از جداول مناسب را نشان می نمونه
از اسـتفاده مناسـب از    ییهـا  ) نمونـه 2) و (1( هاي شکل

 .دهند یشکل را نشان م
ذکـر  کـه در مـتن    یترتیب شماره مراجع مورد استفاده به

گیـرد. در صـورت   قرار می [ ]و در داخل مرتب شده  اند شده
اگـر مراجـع متـوالی باشـند از خـط فاصـله       ذکر چند مرجع 

 از ویرگول استفاده شود، تصور نیا]) و در غیر 4-1(مانند [
 ]). 7، 4، 1[ مانند(

گـر  یبرداشت شده از منابع د يهاها و جدولمراجع شکل
ا جدول آورده یعنوان شکل  يد هم در متن و هم در انتهایبا

 شوند.
 

 ارتباط بین شاخص خرابی و میزان خرابی.): 1جدول (

 مشخصات ظاهري سازه
حد نهایی 

 شاخص خرابی
 خرابی میزان

 بدون آسیب 08/0 و ترك شکل رییتغبدون 

 در حد سرویس 18/0 متوسط تا شدید يها تركوجود 

 قابل تعمیر 36/0 کن شدن پوشش بتنقلوه

 غیرقابل تعمیر 60/0 نمایان شدن هسته -کمانش آرماتورها

 فروریزش 80/0 رفتن مقاومت برشی و محوري از بین

 

 
 .تصادفیروند تولید سطوح شکست ): 1شکل (

 



 

 ].9اي [مصالح بنایی با درصدهاي مختلف فرانشیز و پوشش بیمه يها ساختمانمقادیر ضرایب ساالنه و حداکثر خسارات محتمل براي  ):2جدول (

 محتمل يالرزه خسارات نرخ يانامهمهیب طیشرا

 سال 1000 سال 500 سال 250 سال 100 سال 50 خسارت ساالنه متوسط پوشش حداکثر گزارمهیب سهم

0/0 100 23/0% 11/2% 19/5% 05/13% 02/22% 76/34% 

5/2 100 20/0% 68/1% 39/4% 65/11% 31/20% 59/32% 

0/5 100 18/0% 37/1% 68/3% 28/10% 49/18% 66/30% 

0/10 100 14/0% 97/0% 65/2% 93/7% 24/15% 60/26% 

0/0 80 21/0% 97/1% 97/4% 33/12% 50/20% 30/31% 

0/5 80 16/0% 26/1% 46/3% 71/9% 21/17% 61/27% 

 

 

 بندي مقطع عرضی دیوار به المان فیبر.تقسیم): 2شکل (

 يریگ جهینت -7
 برگرفتـه  نتایج و شده انجام کار مهم نکات بخش نیا در

. اسـت  جـدول  و شـکل  فاقـد  بخش نیا. شود یم آورده آن از
 اشاره شده انجام پژوهش يکاربردها به توان یم آن، بر عالوه

 .نمود ارائه قیتحق ي ادامه يبرا ییشنهادهایپ و
 

 سپاسگزاري
 کـه  يافـراد  از لیتما صورت در سندهینو قسمت، نیا در

 .کندیم یقدردان اند،نموده ياری مقاله هیته در را او
 

 مراجع
 انتهـاي  زیـر در  صـورت  به متن اشاره در ترتیب به مراجع

 شوند: آورده مقاله
(حرف  یکامل در فارس طور بهسنده، نام ینو ینام خانوادگ

مقالـه   عنـوان  سال انتشار در داخل پرانتـز ). یسیاول در انگل
. نـام مجلـه   صورت ایتالیـک  صورت عادي و عنوان کتاب به به
و شـماره،  صـورت پررنـگ    بـه دوره انتشار ، ایتالیکصورت  به

 .شماره صفحات مجله که مقاله در آن چاپ شده است
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3. Chen, L., Nie, L. Wang, X.F., and Li, J. (2005) 

Seismic risk analysis of some electric power 
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University, 35(5), 641-645. 
 

 نامهواژه
مقاله ارائه شود و در  يدر انتها يا نامه واژه شود یم شنهادیپ

آنها با ذکر شماره در  یو معادل فارس یسیآن عبارات انگل
 متن، نوشته شود.

 هاپیوست
-برنامـه  :جمله از یاضاف اطالعات شامل لزوم، صورت در هاوستیپ

...  و یاضـ یري هـا فرمول پژوهش، در استفاده مورد يوتریکامپ يها
 .کندیم کمک پژوهش درك در را خوانندگان که است


	(نویسنده مسئول باید حتماً مشخص شود)

