راهنمای نگارش مقاله
با توجه به اينکه تداوم اين کنفرانسها ،آثار ارزشمندی را برای توسعه دانش نگهداری و تعميرات در کشور به همررا
خواهد داشت ،از کليه اساتيد ،متخصصين ،محققين ،پژوهشگران و کارشناسان محترم دانشگا ها ،مراکر پژوهشر و
مراک صنعت دعوت به عمل م آيد تا آخرين يافتههای خود را در قالب مقاالت پژوهش -کاربردی « نت »  ،به ايرن
کنفرانس ارايه نمايند .
دريافت مقاله و اعالم نتيجه داوری فقط از طريق سايت کنفرانس انجام خواهد شد .
شرايط ارسال و پذيرش مقاالت
 -1مقاالت بايست حاوی آخرين يافتههای علم  -پژوهش محققين در زمينههای مرتبط با مهندسر نگهرداری و
تعميرات بود  ،قبالً در هيچ جای ديگری چاپ يا ارايه نشد باشرند و هر چنرين در حراچ چراپ يرا داوری در جرای
ديگری نباشند  .مقاالت مروری مورد قبوچ نخواهند بود .
 -2مقاالت به دو صورت فارس و انگليس پذيرفته م شوند .ارساچ مقاله م تواندبه صورت الکترونيک و از طريق
سايت کنفرانس با  Uploadکردن فايل آن انجام گيرد .
 -3مقاالت بايست تا تاريخ اعالم شد از طريق سايت کنفرانس دريافت شد باشند .مقاالت ارساچ شد بايد :

 به صورت فايل . word
 -4نتايج داوری(پذيرفته شد قطع  ،پذيرفته شد مشروط و يا رد) همرا با نظرات داوران و کميته علم از طريق
سايت کنفرانس قسمت اخبار اطالع رسان خواهد شد .
 -5پس از دريافت نسخه اصالح شد و نظرات نويسندگان مقاالت کره بره صرورت مشرروط پذيرفتره شرد انرد ،در
صورت تاييد کميته علم  ،اين مقاالت پذيرفته شد تلق م گردند .
 -6مقاالت پذيرفته شد قطع بايد توسط يک از نويسندگان مقاله در کنفرانس ارا شوند .
 -7به منظور همسان سازی ادب مجموعه مقاالت تاييد و پذيرفته شد قطع جهت ارايه آنها در يک لوح فشررد
به شرکت کنندگان در کنفرانس ،دبيرخانه کنفرانس نسبت به ويرايش ادب آنها اقدام خواهد نمود .

 -8الزم به ذکر است ذکر شماره ی تماس مستقيم با نويسنده اجباری است .
روش تهيه مقاالت نوشتاری
تذکر مه  :مقاالت که مطابق با الگوی زير تهيه نشد باشند در مجموعه مقاالت و لوح فشرد قرار نخواهند گرفت
.

 -1مقاله به زبان فارس و يا انگليس نوشته شود و از نظر امالي و نگارش به دقت تصحيح گردد .
-2مقاالت بايست حداقل در  8صفحه و حداکثر در  12صفحه  A4برا در نظرر گررفتن فرمرت اسرتاندارد مقراالت
کنفرانس و به صورت يک ستون تهيه شوند .
 -3فاصله خطوط از يکديگر  Singleيعن حدود  6.6سانتيمتر باشد .فاصله بين عنوان هر بند و اولرين سرطر آن
Singleيعن حدود  6.6سانتيمتر و بين انتهای هر بند و شروع بند ديگر يک سطر فاصله باشد .
 -4فاصله متن از لبه کاغذ از چپ و راست  2.5و ازپايين  3سانتيمتر و فاصله متن از لبه باالی کاغذ در صفحه اوچ
 8سانتيمتر و در صفحات ديگر  3سانتيمتر باشد .
 -5اصل مقاله بايد شامل موارد زير باشد :
 -1-5عنوان مقاله حداکثر در د کلمه .
 -2-5نام و نام خانوادگ نويسند يا نويسندگان .
-3-5نويسند مسئوچ مکاتبات بايد در مقاله مشخص شد باشد .
 -4-5سمت و آدرس سازمان متبوع .
 -5-5نشان پست الکترونيک E-mail .
 -6-5حداکثر  6کلمه به عنوان کلمات کليدی .
-7-5چکيد ای که در برگيرند مفروضات ،روش انجام مطالعه و نترايج حاصرله باشرد (حرداقل در  166و حرداکثر
 266کلمه )
 -8-5مقدمهای که گويای مسئله مورد بحث ،سوابق  ،کاربرد و نتيجه باشد .
 -9-5شرح مقاله و روش تحقيق بهطوری که برای محقق بعدی قابل بازسازی باشد .
 -16-5بند نتيجه که گويای م ايا و محدوديتها و کاربردهای تحقيق باشد .
 -11-5فهرست مراجع و ماخذ .
 -6فهرست مراجع و ماخذ بايد دارای همان شمار تربيت باشد که در متن مقاله به آن اشار شد است ،و ترتيرب
درست نوشتن آن به شرح زير است :
 -1-6مجالت و نشريات
نام نويسند ( نام خانوادگ  ،نام ) ،عنوان مطلب ،نام نشريه ،شمار جلد ،شمار نشريه ،ساچ ،صفحه .
 -2-6کتابها

نام نويسند  ،عنوان کتاب  ،نام مترج  ،نوبت چاپ ،محل نشر ،ناشر ،ساچ انتشار .
 -7برای تايرپ مقراالت بايرد از  Office 2007/2010/2013اسرتفاد کررد و قلر هرای مرورد اسرتفاد بررای
بخشهای مختلف مقاله به شرح جدوچ صفحه بعد م باشند .
قلمهای مورد استفاده برای بخشهای مختلف مقاله
بخش مقاله
عنوان مقاله
نام نويسند  ،نويسندگان
سمت و سازمان متبوع
E-mail
واژ های کليدی
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نکته :از قلمهای ايتاليک و يا قلمهای همراه با خط استفاده نشود .
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