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 :1401 مهر ماه  در بنادر و صنایع وابسته HSEراهنمای نگارش مقاالت همایش 

 .بوده و قبالً منتشر نشده باشند  محورهای همایش های نوین و پیرامونمقاالت باید در برگیرنده یافته 

در وب  موجود  راهنمای  باید مطابق  ارسالی  بدیهیمقاالت  تنظیم شوند.  و  تهیه  که  سایت همایش  مقاالتی  ست 

 :مراحل داوری نخواهند شد الگوهای مذکور را رعایت نکرده باشند، وارد 

و باالتر آماده شود. جهت تسهیل    2010، نسخه  Word افزارست مقاله ارسالی با استفاده از نرم ضروری  •

 .استفاده نمایید  الگوی نگارش مقاالت همایشتوانید ازکار می 

و شامل بخش  • به صورت ساختاریافته  باید  مقاله  تن(،  م  30متن(، روش کار )%  30)%  مقدمه های  متن 

 .متن( با نگارش شود 40گیری ) در مجموع % ها و نتیجه یافته 

 .کلمه است  500و حداکثر  350تعداد کلمات مجاز در نگارش چکیده، حداقل   •

 .وضعیت پذیرش مقاله پس از اتمام فرآیند داوری، به اطالع نویسنده مسئول خواهد رسید 

 

 

 راهنمای تدوین اصل مقاالت 

 B Nazanin 18pt Bold فونتخط،  2یا  1عنوان در 

 

 (B Nazanin12 pt, Bold) ...نویسندة اول ، نویسندة دوم ،  
 Email: (Times 11 pt)     -(B Nazanin 10  pt, Bold) سمت نویسندة اول-1
 Email: (Times 11 pt)     - (B Nazanin 10 pt, Bold) سمت نویسندة دوم-2

 

 

  سمت  نویسندگان به صورت کامل  الزامی میباشددرج  توجه داشته باشید که  *
 

 

  چکیده
هر مقاله باید دارای یک خالصهه باشهد که در یک پاراگرات تهیه گردیده، این بخش باید برهورت مسهتقل بیانگر موضهوع، اهدات، روش توقیق و  

و شهامل مقدمه، روش کار، نتای   کلمه در یک یا دو پاراگرات    500تا    350بین چکیده  .  گردددسهتاوردهای مقاله باشهد ولی یک مقدمه تلقی نمی

 نوشته شود.  12اندازه   BNazaninبا قلم  و نتیجه گیری بوده  

 

 .11اندازه   BNazanin قلم ویرگول، با با شده مجزا کلمه، 5 حداکثر  کلمات کلیدی:
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 (pt 12 BNazaninو با قلم    خط فاصله از کلمات کلیدی 2)با    . مقدمه1

 ( باید با  - 1- 1بخش ها و زیر بخش ها ) به عنوان نمونه: عنوان  نوشهته شود.  12اندازه   BNazaninمتن مقاله نیز همچون بخش چکیده، با قلم 

 این بخش شامل کلیات مطالعه، ضرورت کار و هدت از اجرای مطالعه است.  و پررنگ شماره گذاری شود.  12 اندازه BNazanin قلم

 . روش کار2

(   - 1- 1بخش ها و زیر بخش ها ) به عنوان نمونه: عنوان  نوشههته شههود. 12اندازه   BNazaninروش کار مقاله نیز همچون بخش چکیده، با قلم 
شهود. در این بخش شهیوه انجام مطالعه و همچنین روش ها و ابزارهای مورد اسهتفاده  و پررنگ شهماره گذاری    12 اندازه BNazanin قلم باید با

 تشریح می شود.

   

 . نتایج3
همانند بخش روش کار مقاله با همان قلم نوشهته شهود. در این قسهمت مهمترین یافته های مطالعه در قالت متن، جدول،شهکل و نمودار ارایه می  

 شود.

 . بحث و نتیجه گیری4
بخش از مقاله نیز همچون بخش های فوق نوشههته می شههود و در آن ضههمن تولیل یافته های مطالعه و انجام نتیجه گیری، پیشههنهادات  این  

 کاربردی نیز ارایه می گردد.

 

 .سپاسگزاری5  

 تواند قبل از ارایه فهرست مراجع ذکر گردد.درصورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می

 مراجع
گیرد و عنوان آن دارای شماره نیست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسی و بعد مراجع انگلیسی را با ذکر  انتهای مقاله قرار میبخش مراجع در  

اسهتاندارد   قالت در و کامل صهورت به مرجع مشهخرهات هر. شهود اشهاره مراجع همة به باید مقاله در  .شهماره و به ترتیت حروت الفبا مرتت نمایید

    .شوند ذکر 10اندازه    Times New Roman قلم   با انگلیسی مراجع و  11نازك اندازه   BNazanin قلم با فارسی مراجع  .دشون زیر ذکر

 

، نام خانوادگی، نام مترجمان  عنوان کامل کتاب ای که نقش نویسنده را دارد،  نام خانوادگی، نام نویسندگان یا نام موسسه .1

 خانوادگی، شماره جلد، شماره ویرایش، مول نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.با قید کلمه ترجمة، نام  

نامه برای دریافت آن نوشهته شهده اسهت، نام دانشهگاه،  ای که پایان، درجهنامهعنوان پایاننام خانوادگی، نام نویسهندگان،   .2

 ها، تاریخ انتشار.مول دانشگاه، شماره صفوه

، شههماره تبت، نام کامل سههفارش دهنده، مول انجام طرا، تاریخ انجام  پژوهشيیعنوان طرح  نام خانوادگی، نام مجری،   .3

 طرا.

ها، مول چاپ  ، نام مجله یا کنفرانس، شهماره دوره یا مجله، شهماره صهفوه"عنوان مقاله"نام خانوادگی، نام نویسهندگان،   .4

 مجله یا برگزاری کنفرانس، تاریخ انتشار.
5. G. Eason, B. Noble, and I. N. Sneddon, "On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of 

Bessel functions," Phil. Trans. Roy. Soc. London, vol. A247, pp. 529–551, April 1955. 
6. J. Clerk Maxwell, A Treatise on Electricity and Magnetism, 3rd ed., vol. 2. Oxford: Clarendon, 1892, pp.68–

73. 
7. K. Elissa, "Title of paper if known," unpublished. 

8. R. Nicole, "Title of paper with only first word capitalized," J. Name Stand. Abbrev., in press. 

9. Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, "Electron spectroscopy studies on magneto-optical media 

and plastic substrate interface," IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol. 2, pp. 740–741, August 1987 [Digests 9th 

Annual Conf. Magnetics Japan, p. 301, 1982]. 
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  ارسال مقاالت کامل   ✓
گیرند. به این منظور الزم اسهت فایل مقاله، که مطابق با ضهوابط این راهنما  مورد ارزیابی قرار می  همایشکلیه مقاالت کامل توسهط داوران  

باشهد. همچنین فایل مورد نظر باید حاوی متن مقاله و کلیه اجزای آن )در صهورت  ها قابل پذیرش نمیتهیه شهده ارسهال شهود. سهایر فرمت

 ها باشد.ها و جدولنیاز(شامل شکل

 

 ات  حداکثر صفح ✓
 صفوه است.  8باشد  حداکثر تعداد صفوات  مقاله که شامل متن و کلیه اجزای آن نظیر شکل ها و جداول می

 

  زیرنویس ✓
 استفاده گردد.( pt 10 BNazanin)در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت

 

 

 و جداول اشکال ✓

ها باید از کیفیت کافی  باید در داخل متن مقاله و بالفاصههله پس از اولین طرا در متن قرار گیرند. شههکل  و جداولها  کلیه شههکل

ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک حروت، عالیم و عناوین باید به اندازه  برخوردار بوده و واضهح و شهفات ترسهیم گردند.

تقل اسهت که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شهده باشهد. همچنین دارای یک شهماره ترتیبی مسه و جدول باشهند. هر شهکل

شهود. همچنین هر جدول دارای در زیر شهکل نوشهته می(  pt 11 BNazanin)هر شهکل دارای عنوان مسهتقلی اسهت که با فونت 

ال و پایین اشهکال و  شهود. یک خط خالی در بادر باالی جدول نوشهته می (  pt 11  BNazanin)عنوان مسهتقلی اسهت که با فونت 

 کند.  جداول آنرا از بقیه متن جدا می
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