”شیوه نگارش مقاله“
نحوه نگارش مقاالت سمپوزیومهای فوالد بایستی به شرح زیر انجام گردد .شایان ذکر است

مقتاالت

باید حاصل کارهای تحقيقاتی یا دستتارردهای تنوووتوکینی باشتود ر بتً د در مجت ت ر کورتران هتای
داخلی یا خارجی چاپ ر ارائه نشده باشود .هر مقاوه باید شامل اجزای اصلی زیر باشد:
 -1عووان
 -2نام نویسوده یا نویسودگان
 -3محل کار نویسودگان
 -4آدرس پس

اونتررنينی نویسوده ارل

 -5چنيده
 -6کلمات کليدی
 -7مقدمه
 -8ررش تحقيق
 -9نتایج ر بحث
 -11نتيجهگيری
 -11تشنر ر بدردانی (اختياری)
 -12مراجع
 -13جدارل ،اشنال ر نمودارها که در صرحات پایان ارائه ميگردد.
تايپ و چاپ مقاله

 بهموظور هماهوگی در ارائه مجموعه مقاالت ،الزم اس

تایپ مقاوهها بصورت کامپيوتری ر با نرمافتزار

 Microsoft Word 2010انجام شود.
 از تایپ شماره صرحات خودداری شود ر شماره هر صرحه با مداد در پش صرحه نوشته شود.
 چاپ مقاوه توسط چاپگر ويزری انجام گردد.

حاشیهها

 کليه صرحات حتماد  A4بوده ر حاشيه از باال  3/5سانتیمتر ر سایر حاشيهها (پایين ،راست

ر چتپ) 3

سانتیمتر.
فواصل
 فواصل بين سطرها در متن  1سانتیمتر.
)(Home →Paragraph→ Indents and Spacing→ Line Spacing (Single

 خط ارل هر پاراگراف به اندازه  1/5سانتیمتر از سم

راس فاصله داشته باشد.

)(Home →Paragraph→ Indents and Spacing→ Special (First line 0.5 cm



بين پاراگرافهای متواوی یک سطر اضافی فاصله گذاشته نشود.

 یک فاصله بين هر بسم

ر عووان بسم

بعدی گذاشته شود.

آرايش صفحه اول
عنوان مقاله

عووان مقاوه باید با موضوع اصلی تحقيق کام د مرتًط باشد ر به شنلی جذاب تعيين شود .در انتخاب
عووان مقاوه ننات زیر را میتوان مد نظر برار داد:

 دبيق ر رسا بوده ر از به کار بردن اصط حات ناآشوا یا اختصاری خودداری شود.

 حتیاالمنان باید جمله خاصی باشد که ننات اصلی ر عمده موضوع را در بر داشته باشد.
 باید «فابد پيشدارری» باشد.

 اگر کلماتی در توصيف ریژگی مطاوعه نقش کليدی داشته حتماد در عووان گوجانده شود.
 هيچگاه نًاید در عووان مقاوه نتيجه پژرهش را به صورت ثاب
تبصره  :1از ابتدای صرحه به اندازه هر

شده ذکر نمود.

سطر (با بلم بیزر نازك  )14فاصله ایجاد ر در سطر هشتم عووان

مقاوه با بلم بیزر سياه 14به صورت رسط چين نوشته شود.
نويسندگان و آدرسها

اسامی نویسودگان ر همنارانی که در مقاوه مشارک
نویسوده اصلی که مسئول ارائه مقاوه اس

داشتهاند باید بطور کامل ذکر شود .همچوين

باید مشخص شده ر آدرس ر ایميل ری نوشته شود.

تبصره  :2پ

از ایجاد یک سطر فاصله از عووان مقاوه اسامی نویسودگان با بلم بتیزر نتازك  12ایتاويتک

نوشته شود .نویسوده ارل ارائه دهوده مقاوه بوود شده ر دارای خط زیرین باشد.
تبصره  :3محل کار نویسودگان مقاوه با بلم بیزر نازك  12بدرن ایجاد فاصله در سطر بعدی نوشته شود.
تبصره  :4آدرس  E-mailنويسنده اول به صتورت پتارربی در پتائين صترحه ارل بتا بلتم Times New 10

 Romanدرج شود.
چکیده

در این بسم

باید ایدههای اصلی مقاوه از جمله کارهای انجام شده ر نتایج بدس

صورت مختصر ارائه شود ر شامل مطاوب فرعی ر کم اهمي

آمده در تحقيق به

نًاشد( .حداکثر  211کلمه ر بدرن ذکر

فرمول ،شنل ر مرجع)..
تبصره  :5پ

از ایجاد در سطر فاصله از محل کار نویسودگان کلمه چنيده با بلتم بتیزر ستياه  12نوشتته

شود.
تبصره  :6متن چنيده مقاوه با بلم بیزر نازك  14نوشته شود.
کلمات کلیدی

چود کلمه کليدی که از اهمي

زیادی در مطاوعه برخوردارند ،در این بسم

ذکر میشود .ذکر

کلمات کليدی در سای های علمی میتواند به یافتن مقاوه کمک کود .به طور معمول تعداد این کلمات
حداکثر  5-6کلمه در نظر گرفته میشود.
تبصره  :7پ

از پایان چنيده با یک سطر فاصتله ،عًتارت" کلمتات کليتدی ":بتا بلتم بتیزر ستياه  12ر

کلمات مدنظر با بلم بیزر  12نازك رربرری آن نوشته شود ر بين کلمات از کاما ” “،استراده شود.
آرايش صفحه دوم به بعد
 عوارین اصلی با بلم بیزر سياه  12ر متون با بلم بیزر نازك  14نوشته شود فاصله سطرهای چنيده ر
متن اصلی  1باید باشد ر الزم به ذکر اس

که در کل متن مقاوه کلمات انگليسی (راحد) باید بتا بلتم

معمووی  Times New Romanر با سایز  12باشد.
 بًل از عوارین یک سطر فاصله ایجاد شود.

تبصره  :8برای نام های خارجی ،معادل مصوب فرهوگستان ر در غير ایوصتورت معتادل معمتول را در متتن
فارسی استراده نموده ر عًارت انگليسی آن را بصورت پارربی مطابق نمونه پيوس
ع ئم ر اندی های بنار رفته در متن مقاوه میبایس
تبصره  :9تمامی ررابط ر فرمولها میبایس

ذکر نمائيد .سمًلهتا،

بر اساس استاندارد  ISOباشد.

به صورت تایپ شده باشد ر به ترتيب از ( )1شتمارهگتذاری

شوند .شماره فرمول ها در پرانتز برار گرفته ر در سم

راس

ستون برار گيرد .متن فرمول بستته بته طتول

آن در یک یا چود سطر نوشته شده ر در سم چپ ستون جای گيرد.
)σ )t( = ε ×E(t

()1

تبصره  :11سيستم راحدهای مورد بًول سمپوزیوم ،سيستم متریک ) (SIبوده ر تمام اعداد در متن جدارل
ر موحویها می بایس

دارای راحدهای متریک باشود .نوشتن اعداد التين به همراه راحد در متن اشناوی

ندارد ).(3KW, 1.5 m/s
تبصره  :11کليه جدارل ر شنلها باید در آخر مقاوه ر در صرحه بعد از مراجع آررده شده ر دارای شماره
باشود.
تمامی جدارل به ترتيب شمارهگذاری شده ر عووان آنها بتا بلتم بتیزر نتازك  13ر در بتاالی جتدرل در
رسط نوشته شود .الزم اس
می بایس

مرجع جتدرل در داختل کررشته ] [

در انتهتای عوتوان بيایتد .در متتن مقاوته

به تمامی جدارل آررده شده ارجاع داده شود .متون داخل جدارل با بلم بیزر نازك  12نوشتته

شود .در جدارل فارسی جم ت راس چين ر در جدارل التين جم ت چپچين ر اعداد در هر در مورد
در رسط برار میگيرند.
تذکر  :2یک جدرل نًاید به صرحه بعد ادامه یابد.
تبصره  :12تمامی اشنال ر نمودارها میبایس در انتهای مقاوه ر بعد از مراجع ر جدارل با فرم
 Lineآررده شود .عووان تمامی اشنال ر نمودارها با بلم بیزر نازك  13بصورت زیرنوی

Single

ر رستطچتين

میباشود که در متن شمارهگذاری شده ر در زیر شنل یا نمودار نوشته میشوند ر ضمواد نام کميت هتا یتا
پدیدههای مورد مطاوعه ر راحد آنها در کوار محورها ر در عووان اشنال یا نمودارها با بلم بیزر نازك 13
ذکر میگردند .الزم اس

مرجع شنل یا نمودار در داخل کررشه ] [ در انتهای عووان بياید.

تذکر  :3در متن مقاوه میبایس

به تمامی اشنال آررده شده ارجاع داده شود.

مقدمه

مقدمه یک مقاوه علمی ضمن بيان مسئله ر تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطاوعه
حاضر برای انجام آن چه بوده اس  .در حقيق

با مطاوعه مقدمه یک مقاوه پژرهشی ،خوانوده با مسئله

تحقيق آشوا شده ر ضرررت انجام پژرهش را درك میکود .متن مقدمه باید رران باشد ر حتیاالمنان به
صورت خ صه باشد با حرظ حداکثر  6صرحه برای هر مقاوه توظيم گردد.
روش تحقیق

در این بسم

ررش انجام پژرهش ،مواد مورد استراده ،دستگاههای مورد استراده ر ميزان دب

آنها

توضيح داده میشود.
نتايج و بحث

در این بسم

نتایج بدس

آمده از انجام پژرهش ارائه شده ر مورد بحث علمی برار میگيرد .نتایج

کليدی تحقيق باید با نثر رران ر دبيق ر بدرن بزرگنمایی ذکر شود جه
جدارل ر نمودارها کمک گرف  .اوًته الزم اس

ارائه نتایج میتوان از اعداد،

دادههای جدارل ر نمودارها به طور کامل مورد تحليل

علمی برار گيرد.
نتیجهگیری

در این بسم

بطور خ صه ر در چود جمله نتایج علمی بدس

آمده در این پژرهش ارائه میشود.

همچوين میتوان پيشوهادهایی برای ادامه پژرهش در آیوده ارائه نمود.
مراجع

الزم اس کليه موابعی که در تحقيق مورد استراده برار گرفتهاند ،به شيوهای مطلوب ر به ترتيب شماره
در متن آررده شوند.
تبصره  :13ذکر مراجع در متن با استراده از شمارههای متواوی داخل کررشه [ ] صورت گيرد ر در بسم
مربوط به مراجع به همان ترتيًی که در متن ظاهر شدهاند ،نوشته شود.
تذکر  :14از ذکر شماره مرجع در چنيده خودداری شود.
مراجتع فارستی بته زبتتان فارستی ر بتا بلتتم متتن (بتی زر) ر دیگتتر مراجتع بته زبتتان انگليستی ر بتا بلتتم
 Times New Romanنازك  12تایپ شوند.
 برای مقاوههای موتشر شده در مجلهها ،به ترتيب نام نویسودگان ،عووان مقاوه در داخل " " ،نام مجلته،سال انتشار ،شماره مجله ر شماره صرحات مقاوه تایپ شود.
[1] Y. C Lin, Y. T. Lin, S. C. Chen, Z. R. Liu, “Role of Retained Ferrite on the Thermal
Fatigue Cracking Resistance in Martensitic Stainless Steel Weldment”, Materials
Science and Engineering, 2003, A339, pp. 133-135.

 برای کتابها ،به ترتيب نام نویسوده ،نام کتاب در داخل " " ،سال انتشار ،محل انتشتار ر ناشتر تایتپشود.
[2] S. Kou, “Welding Metallurgy", 2003, NewJersy, John Wiley and Sons.

 برای مقاوه های ارائه شده در سميوار (کورران ) ،به ترتيب نتام نویستودگان ،عوتوان مقاوته در داختل "" ،نام سميوار (کورران ) ،محل برگزاری ،تاریخ ر شماره صرحات مقاوه تایپ شود.
] [3امين ارحدی ر ج ل حجازی “ اصول فرآیود تزریق در پاتيل به موظور تهيه فوالدهای با کيري
مهودسی” سمپوزیوم فوالد  ،75دانشگاه صوعتی اصرهان ،1375 ،ص .172-156
 برای پایان نامهها ،به ترتيب نام نویسوده ،عووان پایان نامه در داخل " " ،نوع پایاننامه ،نام دانشتگاه رسال ارائه تایپ گردد.
] [4عليرضا اميوی" ،بررسی تأثير  ،"...پایان نامه کارشواسی ارشد ،دانشگاه صوعتی اصرهان.1381 ،
تذکرات مهم
 تعداد صرحات هر مقاوه با احتساب مراجع ،جدارل ر اشنال حداکثر شش صفحه باشتد .در
مورد مقاالت بتيش از  6صترحه (حدداکثر تدا  11صدفحه بته ازا هتر صترحه اضتافی مًلت
111ر 411ریال باید پرداخ

گردد .این مًل می بایس

به حساب شتماره 1212831627112

بانک ملی شعًه دانشگاه صوعتی اصرهان (کد  )3187بوام انجمن آهن ر فوالد ایران راریتز ر فتيش
پرداختی به دبيرخانه سمپوزیوم فوالد  -95دفتر انجمن آهن ر فوالد ایران ارسال گردد.
 کليه جدارل ،نمودارها ر شنلها (نتایج دستاررد های شخصتی ر یتا از مراجتع) بایتد در فایتل اصتلی
موجود باشد ر الزم اس کليه جدارل تایپ گردد.
 تصاریر باید راضح ر به صورت سياه ر سريد چاپ شده باشود .همچوتين تصتاریر مينررستنوپی بایتد
دارای خط مقياس باشود .از نوشتن بزرگومائی (مث د به صورت  )111Xخودداری گردد.
 خواهشمود اس

حداکثر توجه را نسً

به رعای دبيق دستوراوعمل فوق مًذرل فرمائيد.

(قابددل توجدده اهددد کدده بدددلیل تددرورت رعايددد فرمددد قابددد در مجموعدده مقددا ت
همپوزيوم های فو د ،اين انجمن از چاپ مقا تي که مطابق دهدتورالعمل فدو الدذکر
نباشد و همچنین بیش از  11صفحه باشد معذور اهد.

ارهال مقالهها
 بموظور جلوگيری از آسيب رسيدن به نسخه اصلی مقاوه ،وطراد پریو

اصل مقاوه بته عت ره سته نستخه

کپی بدرن نام ر مشخصات نویسودگان همراه با ووح فشرده محتوی فایل ررد اصل مقاوته را درپاکت
پستی مواسب بترار داده ر بته آدرس دبيرخانته ستمپوزیوم حتداکثر تتا تتاریخ  21آذر متاه  95ارستال
فرمائيد .رری جلد ووح فشرده ،مشخصات ارائه کووده مقاوه ذکر ر شماره همراه ر ایميل نوشته شود.
 از بنار بردن موگوه ر سوجاق برای نسخه اصلی خودداری شود.
 وطراد از کپی شدن صحيح مقاوه بر رری ووح فشرده ر باز شدن فایل اطميوان حاصل نمائيد.

ايجاد هاختار نانو/فو ريزدانه در فو د زنگ نزن آهتنیتي  Fe-13Cr-10Mn-1Niتوهط
فرايند ترمومکانیکي مارتنزيد با درصد نورد هرد بهینه
نام و نام خانوادگي نويسنده اول ، 1نام ر نام خانوادگی نویسوده درم.…، 2
1محل کار نویسوده ارل
2محل کار نویسوده درم (اگر با اروی ینی نًاشد)

چکیده

ینی از فرایودهای ترمومنانينی جه
مارتوزی

توويد فوالدهتای زنتن نتزن فتوق ریزدانه/نانوستاختار ،فرایوتد

می باشد .در این فرایود ابتدا ساختار مارتوزی

عمليات آنيل بازگشتی به آستوي

ناشی از کرنش در فوالد ایجاد شده ر سپ

طتی

فوق ریزدانه تًدیل میگردد .نزدیک شدن به شرایط صوعتی ،با کتاهش

درصد نورد سرد ر در نتيجه حرظ خواص منانينی مطلوب ،هدف این پتژرهش متیباشتد .بتدین موظتور
نمونهها پ

از آنيل انح وی در دمای  1211°Cبه مدت  151دبيقه تح

نتورد سترد بته ميتزان  %51بترار

گرفتود ر متعابب آن آنيل بازگشتی در دماهای  751°C ،711°Cر  811°Cر زمانهتای مختلتف بتر رری
نمونهها انجام گرف  .جه بررسیهای فازی از دستگاه فریتوسنوپ استراده شد ر ساختار مينررسنوپی
نمونهها توسط مينررسنوپهای  OMر  SEM-TKDمورد بررسی برار گرف  .بر استاس نتتایج بدست
آمده ،شرایط رسيدن به ساختار آستويتی با ميزان درصد نورد سرد بهيوه تعيين گردید.
کلمات کلیدی ( بي زر هیاه  : 12فرایود مارتوزی  ،آنيل بازگشتی ،مينررسنوپ .SEM-TKD

info@issiran.com
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