
 
 

 
 “شیوه نگارش مقاله”

 
 

شایان ذکر اسـت مقـاالت    .انجام گرددبه شرح زیر بایستی هاي فوالد  نحوه نگارش مقاالت سمپوزیوم
هـاي   مجـالت و کنفـرانس  باشـند و قـبالً در    یا دسـتاوردهاي تکنولـوژیکی   باید حاصل کارهاي تحقیقاتی

  :باشداجزاي اصلی زیر  باید شاملمقاله  هر .داخلی یا خارجی چاپ و ارائه نشده باشند
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 کلیدي کلمات -6
 مقدمه -7
 تحقیق روش -8
 نتایج و بحث -9

 گیري نتیجه -10
 )اختیاريتشکر و قدردانی ( -11
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 که در صفحات پایان ارائه میگردد. اشکال و نمودارها جداول، -13

 
   تایپ و چاپ مقاله

 افـزار  نرم ها بصورت کامپیوتري و با ، الزم است تایپ مقالهتمنظور هماهنگی در ارائه مجموعه مقاال هب •
 2010  Microsoft Word انجام شود.به باال 
 شماره هر صفحه با مداد در پشت صفحه نوشته شود. خودداري شود و اتتایپ شماره صفح از •
 د.گردري انجام یزچاپ مقاله توسط چاپگر ل •



 ها  حاشیه
 3راسـت و چـپ)    ها (پایین، و سایر حاشیه متر سانتی 5/3حاشیه از باال بوده و  A4کلیه صفحات حتماً  •

 .متر سانتی
 

 فواصل 
 .متر سانتی 1فواصل بین سطرها در متن  •

(Home →Paragraph→ Indents and Spacing→ Line Spacing (Single) 

 از سمت راست فاصله داشته باشد. متر سانتی 5/0 خط اول هر پاراگراف به اندازه •
(Home →Paragraph→ Indents and Spacing→ Special (First line 0.5 cm) 

  .گذاشته نشود فاصله اضافی سطریک هاي متوالی  بین پاراگراف •

 شود.گذاشته  یک فاصله بین هر قسمت و عنوان قسمت بعدي •
 
 

 آرایش صفحه اول
 

 عنوان مقاله
 انتخاب در. شود نیتعی جذاب شکلی به و باشد مرتبط کامالً تحقیق اصلی موضوع با باید مقاله عنوان

 :توان مد نظر قرار داد را می زیر نکات مقاله عنوان
 ختصاري خودداري شود.ا یا ناآشنا اصطالحات بردن کار به از و بوده رسا و دقیق •

 .باشد داشته بر در را موضوع عمده و اصلی نکات که باشد خاصی جمله باید االمکان حتی •
 .باشد »داوري پیش فاقد« باید •
 .گنجانده شود عنوان در حتماً شتهدا کلیدي نقش مطالعه ویژگی توصیف در کلماتی اگر •
 ر نمود.ذک شده ثابت صورت به را پژوهش نتیجه مقاله عنوان در نباید گاه هیچ •

 
عنوان ) فاصله ایجاد و در سطر هشتم 14زر نازك  بی از ابتداي صفحه به اندازه هفت سطر (با قلم  :1تبصره 

 به صورت وسط چین نوشته شود.14زر سیاه  مقاله با قلم بی
 

 ها نویسندگان و آدرس
اند باید بطور کامل ذکر شود. همچنین  داشتهمقاله مشارکت اسامی نویسندگان و همکارانی که در 

 نوشته شود. ایمیل ويباید مشخص شده و آدرس و ارائه مقاله است نویسنده اصلی که مسئول 



ایتالیـک   12زر نـازك   اسامی نویسندگان با قلم بـی  از عنوان مقاله ایجاد یک سطر فاصله پس از :2تبصره 
 و داراي خط زیرین باشد.شده بولد  نویسنده اول ارائه دهنده مقاله نوشته شود.

 نوشته شود.بدون ایجاد فاصله در سطر بعدي  12زر نازك  کار نویسندگان مقاله با قلم بی محل :3تبصره 

 Times New 10به صـورت پـاورقی در پـائین صـفحه اول بـا قلـم        نویسنده اول E-mailآدرس  :4تبصره 

Roman .درج شود 
 

 چکیده 
هاي اصلی مقاله از جمله کارهاي انجام شده و نتایج بدست آمده در تحقیق به  در این قسمت باید ایده

کلمه و بدون ذکر  200اشد. (حداکثر نبصورت مختصر ارائه شود و شامل مطالب فرعی و کم اهمیت 
 .فرمول، شکل و مرجع).

نوشـته   12زر سـیاه   کلمه چکیده با قلـم بـی   از محل کار نویسندگان پس از ایجاد دو سطر فاصله :5تبصره 
 شود.

 . نوشته شود 14زر نازك  با قلم بی متن چکیده مقاله :6تبصره 

 
 کلیدي کلمات

شود. ذکر  کلیدي که از اهمیت زیادي در مطالعه برخوردارند، در این قسمت ذکر می کلمهچند 
 کلمات. به طور معمول تعداد این کمک کندمقاله ند به یافتن توا هاي علمی می کلیدي در سایت کلمات

 شود. کلمه در نظر گرفته می 5-6حداکثر 
و  12زر سـیاه   بـا قلـم بـی    "کلمـات کلیـدي:   "پس از پایان چکیده با یک سطر فاصـله، عبـارت   :7تبصره 

 استفاده شود.“ ،”نازك روبروي آن نوشته شود و بین کلمات از کاما  12زر  کلمات مدنظر با قلم بی
نده اول، صفحه اول مقاله فقط باید حاوي عنوان مقاله، نام نویسندگان و محل کار و ایمیل نویس :1 تذکر

 چکیده و کلمات کلیدي باشد و متن اصلی مقاله باید از صفحه دوم آغاز شود.  

 
 آرایش صفحه دوم به بعد

فاصله سطرهاي چکیده و  نوشته شود 14زر نازك  و متون با قلم بی 12زر سیاه  عناوین اصلی با قلم بی •
 کلمات انگلیسی (واحد) باید بـا قلـم  الزم به ذکر است که در کل متن مقاله  و باید باشد 1متن اصلی 

 باشد. 12سایز  باو  Times New Roman معمولی
 قبل از عناوین یک سطر فاصله ایجاد شود. •



هاي خارجی، معادل مصوب فرهنگستان و در غیر اینصـورت معـادل معمـول را در مـتن      براي نام :8تبصره 
هـا،   سمبل مطابق نمونه پیوست ذکر نمائید. فارسی استفاده نموده و عبارت انگلیسی آن را بصورت پاورقی

 باشد. ISOبایست  بر اساس استاندارد  هاي بکار رفته در متن مقاله می عالئم و اندیس
) 1بــه ترتیــب از (باشــد و تایــپ شــده  بــه صــورتبایســت  هــا مــی تمــامی روابــط و فرمــول :9تبصــره 

در سمت راست ستون قرار گیرد. متن فرمـول  ها در پرانتز قرار گرفته و  گذاري شوند. شماره فرمول شماره
  بسته به طول آن در یک یا چند سطر نوشته شده و در سمت چپ ستون جاي گیرد.

)1( E(t)  ×ε ) =t (σ  

بوده و تمام اعداد در متن جداول  (SI)واحدهاي مورد قبول سمپوزیوم، سیستم متریک   سیستم :10تبصره 
 بایست داراي واحدهاي متریک باشند. نوشتن اعداد التین به همراه واحد در متن اشکالی ها می و منحنی

 .(3KW, 1.5 m/s)ندارد 
در آخر مقاله و در صفحه بعد از مراجع آورده شده و داراي شماره ها باید  و شکل کلیه جداول :11تبصره 

 د.نباش
و در بـاالي جـدول در    13زر نـازك   گذاري شده و عنوان آنها بـا قلـم بـی    تمامی جداول به ترتیب شماره

در انتهـاي عنـوان بیایـد. در مـتن مقالـه       [ ] وسط نوشته شود. الزم است مرجع جـدول در داخـل کروشـه    
نوشـته   12ر نازك ز بایست به تمامی جداول آورده شده ارجاع داده شود. متون داخل جداول با قلم بی می

چین و اعداد در هر دو مورد  شود. در جداول فارسی جمالت راست چین و در جداول التین جمالت چپ
 گیرند. در وسط قرار می

 یک جدول نباید به صفحه بعد ادامه یابد. :2تذکر 
 Singleبا فرمت بایست در انتهاي مقاله و بعد از مراجع و جداول  تمامی اشکال و نمودارها می: 12 تبصره

Line  .چـین   و وسـط بصورت زیرنویس  13زر نازك  تمامی اشکال و نمودارها با قلم بیعنوان آورده شود
هـا یـا    شوند و ضمناً نام کمیـت  گذاري شده و در زیر شکل یا نمودار نوشته می باشند که در متن شماره می

 13زر نازك  با قلم بیوان اشکال یا نمودارها هاي مورد مطالعه و واحد آنها در کنار محورها و در عن پدیده
 در انتهاي عنوان بیاید.  [ ]گردند. الزم است مرجع شکل یا نمودار در داخل کروشه  ذکر می

 بایست به تمامی اشکال آورده شده ارجاع داده شود. در متن مقاله می :3تذکر 
 

 مقدمه
دهد که ارزش مطالعه  ضمن بیان مسئله و تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ می علمیمقدمه یک مقاله 

حاضر براي انجام آن چه بوده است. در حقیقت با مطالعه مقدمه یک مقاله پژوهشی، خواننده با مسئله 



االمکان به  کند. متن مقدمه باید روان باشد و حتی تحقیق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك می
 د.صفحه براي هر مقاله تنظیم گرد 6 حفظ حداکثر باشد باخالصه  صورت

 
 روش تحقیق

 نهاآمیزان دقت هاي مورد استفاده و  دستگاهمواد مورد استفاده،  ،روش انجام پژوهشدر این قسمت 
 شود.  توضیح داده می

 
 نتایج و بحث

 . نتایجگیرد علمی قرار میارائه شده و مورد بحث پژوهش انجام در این قسمت نتایج بدست آمده از 
از اعداد،  توان میارائه نتایج  جهت نمایی ذکر شود روان و دقیق و بدون بزرگ نثرباید با  تحقیقکلیدي 

مورد تحلیل هاي جداول و نمودارها به طور کامل  الزم است داده البته گرفت.جداول و نمودارها کمک 
  علمی قرار گیرد.

 
 گیري نتیجه

 شود. مده در این پژوهش ارائه میآطور خالصه و در چند جمله نتایج علمی بدست در این قسمت ب
 .نموددر آینده ارائه ادامه پژوهش  پیشنهادهایی براي توان همچنین می

 
 مراجع

ترتیب شماره ب و به اي مطلو اند، به شیوه  الزم است کلیه منابعی که در تحقیق مورد استفاده قرار گرفته
 شوند.  وردهآدر متن 
[ ] صورت گیرد و در قسمت   هاي متوالی داخل کروشه  ذکر مراجع در متن با استفاده از شماره :13تبصره 

 اند، نوشته شود.  مربوط به مراجع به همان ترتیبی که در متن ظاهر شده
 از ذکر شماره مرجع در چکیده خودداري شود. :4تذکر 

 و دیگــر مراجـع بـه زبــان انگلیسـی و بـا قلــم    (بـی زر)   ی بـه زبــان فارسـی و بـا قلــم مـتن    سـ مراجـع فار 
 Times New Roman  تایپ شوند. 12نازك 
، نام مجلـه،  "  "در داخل  ها، به ترتیب نام نویسندگان، عنوان مقاله هاي منتشر شده در مجله براي مقاله -

 سال انتشار، شماره مجله و شماره صفحات مقاله 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. 



، سال انتشار، محل انتشـار و ناشـر تایـپ    "  "در داخل  ها، به ترتیب نام نویسنده، نام کتاب براي کتاب -
 شود.

[2]  S. Kou, “Welding Metallurgy", 2003, New Jersy, John Wiley and Sons. 
 

، "   "در داخل  هاي ارائه شده در سمینار (کنفرانس)، به ترتیب نام نویسندگان، عنوان مقاله براي مقاله -
 شماره صفحات مقاله تایپ شود.نام سمینار (کنفرانس)، محل برگزاري، تاریخ و 

 اصول فرآیند تزریق در پاتیل به منظور تهیه فوالدهاي با کیفیت “ امین اوحدي و جالل حجازي  ]3[
 .172-156، ص 1375، دانشگاه صنعتی اصفهان، 75سمپوزیوم فوالد ” مهندسی

نامه، نام دانشـگاه و   نوع پایان، "   "عنوان پایان نامه در داخل ها، به ترتیب نام نویسنده،  براي پایان نامه -
 سال ارائه تایپ گردد.

 .1380پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، "بررسی تأثیر ..."علیرضا امینی،  ]4[
 

 تذکرات مهم

در  باشـد.  صفحه ششحداکثر  اشکال و اولتعداد صفحات هر مقاله با احتساب مراجع، جد •
 بـه ازاء هـر صـفحه اضـافی مبلـغ      صـفحه)  10(حـداکثر تـا   صـفحه    6مورد مقاالت بـیش از  

بایست بـه حسـاب    باید پرداخت گردد. این مبلغ میدر صورت پذیرش مقاله ریال  400ر000
) بنام انجمن آهن و 3187(کد  بانک ملی شعبه دانشگاه صنعتی اصفهان 0202831627002شماره 

دفتر انجمن آهـن و فـوالد ایـران     -97فوالد ایران واریز و فیش پرداختی به دبیرخانه سمپوزیوم فوالد 
 ارسال گردد.

هاي شخصـی و یـا از مراجـع) بایـد در فایـل اصـلی        ها (نتایج دستاورد کلیه جداول، نمودارها و شکل •
 گردد. و الزم است کلیه جداول تایپ موجود باشد

بایـد  همچنـین تصـاویر میکروسـکوپی     .دنتصاویر باید واضح و به صورت سیاه و سفید چاپ شده باش •
 ) خودداري گردد.X100از نوشتن بزرگنمائی (مثالً به صورت  باشند. مقیاسداراي خط 

 خواهشمند است حداکثر توجه را نسبت به رعایت دقیق دستورالعمل فوق مبذول فرمائید.  •

اســت کــه بــدلیل ضــرورت رعایــت فرمــت ثابــت در مجموعــه مقــاالت (قابــل توجــه 
الـذکر   مقاالتی که مطابق دستورالعمل فوق پذیرشهاي فوالد، این انجمن از  سمپوزیوم

 صفحه باشد معذور است.) 10نباشد و همچنین بیش از 
 



 ها  ارسال مقاله
 سـه نسـخه   بـه عـالوه  اصل مقاله پرینت لطفاً  آسیب رسیدن به نسخه اصلی مقاله، بمنظور جلوگیري از •

پاکـت  را در ورد اصل مقالـه  فایلمحتوي  لوح فشرده همراه با کپی بدون نام و مشخصات نویسندگان
 ارسال فرمائیـد.  97آذر ماه  1 حداکثر تا تاریخبه آدرس دبیرخانه سمپوزیوم  قرار داده و مناسب پستی

 .میل نوشته شودایشماره همراه و و ارائه کننده مقاله ذکر  مشخصات، لوح فشردهروي جلد 
 سنجاق براي نسخه اصلی خودداري شود. بکار بردن منگنه و از •
 و باز شدن فایل اطمینان حاصل نمائید. لوح فشردهاز کپی شدن صحیح مقاله بر روي  لطفاً •

 

  



 هاي مورد نیاز براي تدوین مقاالت فارسی جدول خالصه نوع و اندازه قلم

 نوع قلم اندازه قلم (فونت) عنوان
 پررنگ B Zar 14 عنوان مقاله

ل ه او د ویسن ی ن دگ وا خان م  م و نا ایتالیک B Zar 12 نا  پررنگ/ 

 نازك/ ایتالیک B Zar 12 نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان

 نازك B Zar 12 مشخصات نویسندگان

 نازك Times New Roman 10 نشانی پست الکترونیکی نویسنده اول

 پررنگ B Zar 12 هابخشعنوان 
 پررنگ B Zar 11 هاعنوان زیر بخش

 نازك B Zar 14 متن  فارسی چکیده و واژگان کلیدي
 نازك Times New Roman 12 متن  التین چکیده و واژگان کلیدي

 نازك B Zar 14 متن اصلی فارسی
 نازك Times New Roman 12 متن اصلی التین

 نازك B Zar 12 زیر نویس فارسی
 نازك Times New Roman 10 زیر نویس التین

 نازك B Zar 13 عنوان فارسی جدول ها، شکل ها و نمودارها
 نازك Times New Roman 11 عنوان التین جدول ها، شکل ها و نمودارها

 نازك B Zar 12 متن فارسی درون جدول ها
 نازك Times New Roman 10 متن التین درون جدول ها

 نازك B Zar 14 و مراجع فارسیمنابع 
 نازك Times New Roman 12 منابع و مراجع التین

 

  



1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

توسط  1Ni-Fe-13Cr-10Mnریزدانه در فوالد زنگ نزن آستنیتی ایجاد ساختار نانو/فوق
    فرایند ترمومکانیکی مارتنزیت با درصد نورد سرد بهینه

 
ل ه او د ویسن ی ن دگ وا خان م  م و نا  .…، 2نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ، 1نا

  محل کار نویسنده اول1
  (اگر با اولی یکی نباشد) محل کار نویسنده دوم2

  
  

    )12( بی زر سیاه چکیده 
هاي ترمومکانیکی جهت تولید فوالدهـاي زنـگ نـزن فـوق ریزدانه/نانوسـاختار، فراینـد        یکی از فرایند

باشد. در این فرایند ابتدا ساختار مارتنزیت ناشی از کرنش در فوالد ایجاد شده و سپس طـی   مارتنزیت می
یط صنعتی، با کـاهش  گردد. نزدیک شدن به شرا عملیات آنیل بازگشتی به آستنیت فوق ریزدانه تبدیل می

باشـد. بـدین منظـور     درصد نورد سرد و در نتیجه حفظ خواص مکانیکی مطلوب، هدف این پـژوهش مـی  
% قـرار  50دقیقه تحت نـورد سـرد بـه میـزان      150به مدت  C°1200ها پس از آنیل انحاللی در دماي  نمونه

هـاي مختلـف بـر روي     و زمان C°800و  C°700 ،C°750گرفتند و متعاقب آن آنیل بازگشتی در دماهاي 
هاي فازي از دستگاه فریتوسکوپ استفاده شد و ساختار میکروسکوپی  ها انجام گرفت. جهت بررسی نمونه
مورد بررسی قرار گرفت. بر اسـاس نتـایج بدسـت     SEM-TKD و OMهاي  ها توسط میکروسکوپ نمونه

  سرد بهینه تعیین گردید.آمده، شرایط رسیدن به ساختار آستنیتی با میزان درصد نورد 
 

  .SEM-TKDفرایند مارتنزیت، آنیل بازگشتی، میکروسکوپ  ) :12( بی زر سیاه  کلمات کلیدي
 
 

                                                           
1 info@issiran.com   ایمیل نویسنده اول   
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