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

مقتاالت

باید حاصل کارهای تحقيقاتی یتا دستتادردهای تولوژتوییوی باشتلد د بتً د در مجت ت د کلرران هتای
داخلی یا خارجی چاپ د ارائه نشده باشلد .هر مقاژه باید شامل اجزای اصلی زیر باشد:
 -1علوان
 -2نام نویسلده یا نویسلدگان
 -3محل کار نویسلدگان
 -4آدرس پس

اژوتردنيوی نویسلده ادل

 -5چويده
 -6کلمات کليدی
 -7مقدمه
 -8ردش تحقيق
 -9نتایج د بحث
 -11نتيجهگيری
 -11تشور د بدردانی (اختياری)
 -12مراجع
 -13جدادل ،اشوال د نمودارها که در صرحات پایان ارائه ميگردد.
تايپ و چاپ مقاله

 بهملظور هماهلگی در ارائه مجموعه مقاالت ،الزم اس

تایپ مقاژهها بصورت کامپيوتری د با نرمافتزار

 Microsoft Word 2010به باال انجام شود.
 از تایپ شماره صرحات خودداری شود د شماره هر صرحه با مداد در پش صرحه نوشته شود.
 چاپ مقاژه توسط چاپگر ژيزری انجام گردد.

حاشیهها

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

د چتپ) 3

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

 خط ادل 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 متواژی یک سطر اضافی فاصله گذاشته نشود.

 یک فاصله بين هر بسم

د علوان بسم

بعدی گذاشته شود.

آرايش صفحه اول
عنوان مقاله

علوان مقاژه باید با موضوع اصلی تحقيق کام د مرتًط باشد د به شولی جذاب تعيين شود .در انتخاب
علوان مقاژه نوات زیر را میتوان مد نظر برار داد:

 دبيق د رسا بوده د از به کار بردن اصط حات ناآشلا یا اختصاری خودداری شود.

 حتیاالموان باید جمله خاصی باشد که نوات اصلی د عمده موضوع را در بر داشته باشد.
 باید «فابد پيشدادری» باشد.

 اگر کلماتی در توصيف دیژگی مطاژعه نقش کليدی داشته حتماد در علوان گلجانده شود.
 هيچگاه نًاید در علوان مقاژه نتيجه پژدهش را به صورت ثاب
تبصره  :1از ابتدای صرحه به اندازه هر

شده ذکر نمود.

سطر (با بلم بیزر نازك  )14فاصله ایجاد د در سطر هشتم علوان

مقاژه با بلم بیزر سياه 14به صورت دسط چين نوشته شود.
نويسندگان و آدرسها

اسامی نویسلدگان د هموارانی که در مقاژه مشارک
نویسلده اصلی که مسئول ارائه مقاژه اس

داشتهاند باید بطور کامل ذکر شود .همچلين

باید مشخص شده د آدرس د ایميل دی نوشته شود.

تبصره  :2پ

از ایجاد یک سطر فاصله از علوان مقاژه اسامی نویسلدگان با بلم بتیزر نتازك  12ایتاژيتک

نوشته شود .نویسلده ادل ارائه دهلده مقاژه بوژد شده د دارای خط زیرین باشد.
تبصره  :3محل کار نویسلدگان مقاژه با بلم بیزر نازك  12بددن ایجاد فاصله در سطر بعدی نوشته شود.
تبصره  :4آدرس  E-mailنويسنده اول به صتورت پتادربی در پتائين صترحه ادل بتا بلتم Times New 10

 Romanدرج شود.
چکیده

در این بسم

باید ایدههای اصلی مقاژه از جمله کارهای انجام شده د نتایج بدس

صورت مختصر ارائه شود د شامل مطاژب فرعی د کم اهمي

آمده در تحقيق به

نًاشد( .حداکثر  211کلمه د بددن ذکر

فرمول ،شول د مرجع)..
تبصره  :5پ

از ایجاد دد سطر فاصله از محل کار نویسلدگان کلمه چويده با بلتم بتیزر ستياه  12نوشتته

شود.
تبصره  :6متن چويده مقاژه با بلم بیزر نازك  14نوشته شود.
کلمات کلیدی

چلد کلمه کليدی که از اهمي

زیادی در مطاژعه برخوردارند ،در این بسم

ذکر میشود .ذکر

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

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

کلمات مدنظر با بلم بیزر  12نازك ردبردی آن نوشته شود د بين کلمات از کاما ” “،استراده شود.
تذکر  :1صرحه ادل مقاژه فقط باید حادی علوان مقاژه ،نام نویسلدگان د محل کار د ایميل نویسلده ادل،
چويده د کلمات کليدی باشد د متن اصلی مقاژه باید از صرحه ددم آغاز شود.

آرايش صفحه دوم به بعد
 علادین اصلی با بلم بیزر سياه  12د متون با بلم بیزر نازك  14نوشته شود فاصله سطرهای چويده د
متن اصلی  1باید باشد د الزم به ذکر اس

که در کل متن مقاژه کلمات انگليسی (داحد) باید بتا بلتم

معموژی  Times New Romanد با سایز  12باشد.
 بًل از علادین یک سطر فاصله ایجاد شود.

تبصره  :8برای نامهای خارجی ،معادل مصوب فرهلگستان د در غير ایلصتورت معتادل معمتول را در متتن
فارسی استراده نموده د عًارت انگليسی آن را بصورت پادربی مطابق نمونه پيوس
ع ئم د اندی های بوار رفته در متن مقاژه میبایس
تبصررره  :9تمتتامی ردابتتط د فرمولهتتا میبایس ت

ذکر نمائيد .ستمًلها،

بر اساس استاندارد  ISOباشد.

بتته صتتورت تايررپ شررده باشتتد د بتته ترتيتتب از ()1

شمارهگذاری شوند .شماره فرمولها در پرانتز برار گرفته د در سم

راس

ستون برار گيرد .متن فرمتول

بسته به طول آن در یک یا چلد سطر نوشته شده د در سم چپ ستون جای گيرد.
)σ )t( = ε ×E(t

()1

تبصره  :11سيستم داحدهای مورد بًول سمپوزیوم ،سيستم متریک ) (SIبوده د تمام اعداد در متن جدادل
د ملحلیها می بایس

دارای داحدهای متریک باشلد .نوشتن اعداد التين به همراه داحد در متن اشواژی

ندارد ).(3KW, 1.5 m/s
تبصره  :11کليه جدادل د شولها باید در آخر مقاژه د در صرحه بعد از مراجع آدرده شده د دارای شماره
باشلد.
تمامی جدادل به ترتيب شمارهگذاری شده د علوان آنها بتا بلتم بتیزر نتازك  13د در بتاالی جتددل در
دسط نوشته شود .الزم اس
میبایس

مرجع جتددل در داختل کردشته ] [

در انتهتای علتوان بيایتد .در متتن مقاژته

به تمامی جدادل آدرده شده ارجاع داده شود .متون داخل جدادل با بلم بیزر نازك  12نوشتته

شود .در جدادل فارسی جم ت راس چين د در جدادل التين جم ت چپچين د اعداد در هر دد مورد
در دسط برار میگيرند.
تذکر  :2یک جددل نًاید به صرحه بعد ادامه یابد.
تبصره  :12تمامی اشوال د نمودارها میبایس در انتهای مقاژه د بعد از مراجع د جدادل با فرم
 Lineآدرده شود .علوان تمامی اشوال د نمودارها با بلم بیزر نازك  13بصورت زیرنتوی

Single

د دستطچين

میباشلد که در متن شمارهگذاری شده د در زیر شول یا نمودار نوشته میشوند د ضملاد نتام کمي هتا یتا
پدیدههای مورد مطاژعه د داحد آنها در کلار محورها د در علوان اشوال یا نمودارها با بلم بیزر نازك 13
ذکر میگردند .الزم اس

مرجع شول یا نمودار در داخل کردشه ] [ در انتهای علوان بياید.

تذکر  :3در متن مقاژه میبایس

به تمامی اشوال آدرده شده ارجاع داده شود.

مقدمه

مقدمه یک مقاژه علمی ضمن بيان مسئله د تشریح موضوع به آن مسئله پاسخ میدهد که ارزش مطاژعه
حاضر برای انجام آن چه بوده اس  .در حقيق

با مطاژعه مقدمه یک مقاژه پژدهشی ،خوانلده با مسئله

تحقيق آشلا شده د ضردرت انجام پژدهش را درك میکلد .متن مقدمه باید ردان باشد د حتیاالموان به
صورت خ صه باشد با حرظ حداکثر  6صرحه برای هر مقاژه تلظيم گردد.
روش تحقیق

در این بسم

ردش انجام پژدهش ،مواد مورد استراده ،دستگاههای مورد استراده د ميزان دب

آنها

توضيح داده میشود.
نتايج و بحث

در این بسم

نتایج بدس

آمده از انجام پژدهش ارائه شده د مورد بحث علمی برار میگيرد .نتایج

کليدی تحقيق باید با نثر ردان د دبيق د بددن بزرگنمایی ذکر شود جه
جدادل د نمودارها کمک گرف  .اژًته الزم اس

ارائه نتایج میتوان از اعداد،

دادههای جدادل د نمودارها به طور کامل مورد تحليل

علمی برار گيرد.
نتیجهگیری

در این بسم

بطور خ صه د در چلد جمله نتایج علمی بدس

آمده در این پژدهش ارائه میشود.

همچلين میتوان پيشلهادهایی برای ادامه پژدهش در آیلده ارائه نمود.
مراجع

الزم اس کليه ملابعی که در تحقيق مورد استراده برار گرفتهاند ،به شيوهای مطلوب د به ترتيب شماره
در متن آدرده شوند.
تبصره  :13ذکر مراجع در متن با استراده از شمارههای متواژی داخل کردشه [ ] صورت گيرد د در بسم
مربوط به مراجع به همان ترتيًی که در متن ظاهر شدهاند ،نوشته شود.
تذکر  :4از ذکر شماره مرجع در چويده خودداری شود.
مراجتع فارستی بته زبتتان فارستی د بتا بلتتم متتن (بتی زر) د دیگتتر مراجتع بته زبتتان انگليستی د بتا بلتتم
 Times New Romanنازك  12تایپ شوند.
 برای مقاژههای ملتشر شده در مجلهها ،به ترتيب نام نویسلدگان ،علوان مقاژه در داخل " " ،نام مجلته،سال انتشار ،شماره مجله د شماره صرحات مقاژه 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 نویسلده ،نام کتاب در داخل " " ،سال انتشار ،محل انتشتار د ناشتر تایتپشود.
[2] S. Kou, “Welding Metallurgy", 2003, New Jersy, John Wiley and Sons.

 برای مقاژههای ارائه شده در سميلار (کلرران ) ،به ترتيب نام نویسلدگان ،علوان مقاژه در داخل " "،نام سميلار (کلرران ) ،محل برگزاری ،تاریخ د شماره صرحات مقاژه تایپ شود.
] [3امين ادحدی د ج ل حجازی “ اصول فرآیلد تزریق در پاتيل به ملظور تهيه فوالدهای با کيري
مهلدسی” سمپوزیوم فوالد  ،75دانشگاه صلعتی اصرهان ،1375 ،ص .172-156
 برای پایان نامهها ،به ترتيب نام نویسلده ،علوان پایان نامه در داخل " " ،نوع پایاننامه ،نام دانشتگاه دسال ارائه تایپ گردد.
] [4عليرضا اميلی" ،بررسی تأثير  ،"...پایان نامه کارشلاسی ارشد ،دانشگاه صلعتی اصرهان.1381 ،
تذکرات مهم
 تعداد صرحات هر مقاژه با احتساب مراجع ،جدادل د اشوال حداکثر شش صفحه باشتد .در
مورد مقاالت بتيش از  6صترحه (حرداکثر ترا  11صرفحه بته ازا هتر صترحه اضتافی مًلت
111ر 851ریال در صورت پذیرش مقاژه جه
این مًل می بایس

درج در مجموعه مقاالت باید پرداخ

گردد.

به حساب شماره  1212831627112بانک ملی شعًه دانشگاه صلعتی اصرهان

(کد  )3187د یا شماره کارت  6137997599241875بلام انجمن آهن د فتوالد ایتران داریتز د فتيش
پرداختی به دبيرخانه سمپوزیوم فوالد  411به شماره داتت

اپ  19137131929دفتتر انجمتن آهتن د

فوالد ایران ارسال گردد.
 کليه جدادل ،نمودارها د شولها (نتایج دستادرد های شخصتی د یتا از مراجتع) بایتد در فایتل اصتلی
موجود باشد د الزم اس کليه جدادل تایپ گردد.
 تصادیر باید داضح د به صورت سياه د سريد چاپ شده باشلد .همچلتين تصتادیر ميوردستووپی بایتد
دارای خط مقياس باشلد .از نوشتن بزرگلمائی (مث د به صورت  )111Xخودداری گردد.
 خواهشملد اس

حداکثر توجه را نسً

به رعای دبيق دستوراژعمل فوق مًذدل فرمائيد.

(قابررل توجرره اهررد کرره برردلیل ترررورت رعايررد فرمررد قابررد در مجموعرره مقررا ت
همپوزيومهای فو د ،اين انجمن از پذيرش مقا تي که مطابق دهتورالعمل فوقالرذکر
نباشد و همچنین بیش از  11صفحه باشد معذور اهد.

ارهال مقالهها
 بملظور جلوگيری از آسيب رسيدن به نسخه اصلی مقاژه ،ژطراد پريند اصرل مقالره بته عت ده هره
نسخه پريند بدون نام و مشخصات نويسندگان همراه بتا لوح فشرده محتوی فايرل ورد
اصل مقاله د همچلين فرم تکمیل شده مشخصات نويسندگان را در پاک

پستی ملاسب بترار

داده د به آدرس دبيرخانه سمپوزیوم حداکثر تا تاریخ  1مترداد متاه  1411ارستال فرمائيتد .ردی جلتد
ژوح فشرده ،مشخصات ارائه کللده مقاژه ذکر د شماره همراه د ایميل نوشته شود.
 از بوار بردن ملگله د سلجاق برای نسخه اصلی خودداری شود.
 ژطراد از کپی شدن صحيح مقاژه بر ردی ژوح فشرده د باز شدن فایل اطميلان حاصل نمائيد.

جددل خ صه نوع د اندازه بلمهای مورد نياز برای تددین مقاالت فارسی
اندازه

نوع قلم

عنوان
عنوان مقاله

B Zar

14

پررنگ

نام و نام خانوادگي نويسنده اول

B Zar

12

پررنگ /ايتالیک

نام د نام خانوادگی سایر نویسلدگان

B Zar

12

نازك /ایتاژيک

مشخصات نویسلدگان

B Zar

12

نازك

Times New Roman

11

نازك

عنوان بخشها

B Zar

12

پررنگ

عنوان زير بخشها

B Zar

11

پررنگ

متن فارسی چويده د دایگان کليدی

B Zar

14

نازك

Times New Roman

12

نازك

B Zar

14

نازك

Times New Roman

12

نازك

B Zar

12

نازك

Times New Roman

11

نازك

B Zar

13

نازك

Times New Roman

11

نازك

B Zar

12

نازك

Times New Roman

11

نازك

B Zar

14

نازك

Times New Roman

12

نازك

نشانی پس

اژوتردنيوی نویسلده ادل

متن التين چويده د دایگان کليدی

متن اصلی فارسی
متن اصلی التين
زیر نوی

زیر نوی

فارسی

التين

علوان فارسی جددل ها ،شول ها د نمودارها
علوان التين جددل ها ،شول ها د نمودارها
متن فارسی دردن جددل ها
متن التين دردن جددل ها
ملابع د مراجع فارسی
ملابع د مراجع التين

قلم (فوند

1
2
3
4
5
6
7
ايجاد هاختار نانو/فوقريزدانه 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 د نام خانوادگی نویسلده ددم.…، 2
1محل کار نویسلده ادل
2محل کار نویسلده ددم (اگر با ادژی یوی نًاشد)

چکیده ( بي زر هیاه 12

یوی از فرایلدهای ترموموانيوی جه
مارتلزی

توژيد فوالدهتای زنتن نتزن فتوق ریزدانه/نانوستاختار ،فرایلتد

می باشد .در این فرایلد ابتدا ساختار مارتلزی

عمليات آنيل بازگشتی به آستلي

ناشی از کرنش در فوالد ایجاد شده د سپ

طتی

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

درصد نورد سرد د در نتيجه حرظ خواص موانيوی مطلوب ،هدف ایتن پتژدهش میباشتد .بتدین ملظتور
نمونهها پ

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

نتورد سترد بته ميتزان  %51بترار

گرفتلد د متعابب آن آنيل بازگشتی در دماهای  751°C ،711°Cد  811°Cد زمانهتای مختلتف بتر ردی
نمونهها انجام گرف  .جه بررسیهای فازی از دستگاه فریتوسووپ استراده شد د ساختار ميوردسووپی
نمونهها توسط ميوردسووپهای  OMد  SEM-TKDمورد بررسی برار گرف  .بر استاس نتتایج بدست
آمده ،شرایط رسيدن به ساختار آستليتی با ميزان درصد نورد سرد بهيله تعيين گردید.
کلمات کلیدی ( بي زر هیاه  : 12فرایلد مارتلزی  ،آنيل بازگشتی ،ميوردسووپ .SEM-TKD
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