راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله برای مجله مواد نوین
مجله مواد نوین که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت چاپ و منتشر میشود مقاله های علمی که متن آن در هیچ
مجله و نشریه دیگری منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نگردیده باشد را می پذیرد .این مجله مقاله های علمی در زمینه
های استخراج فلزات ،انجماد ،بیومواد ،پوشش و آبکاری الکتریکی ،جوشکاری ،خوردگی و حفاظت از مواد ،ریخته گری،
سرامیک ،شبیه سازی فرآیند ،شکل دادن فلزات ،طراحی قالب ،عملیات حرارتی ،کامپوزیت ،متالورژی پودر ،متالورژی فیزیکی،
متالورژی مکانیکی ،مواد جدید ،مواد مغناطیسی ،مهندسی سطح و نانو مواد را با رعایت موارد زیر مورد بررسی قرار داده و در
صورت تایید داوران مقاله و هیئت تحریریه چاپ خواهد نمود.
روش نگارش و تدوین
 نحوه ارسال مقاله به این مجله از طریق سایت  http://journals.miau.ac.ir/jnmمی باشد .مقاله باید حداکثر در 15صفحه به صورت دو ستونی با فاصلهی سطور  Lines 1وحاشیهی  2/5سانتی متر از هر طرف ،فاصلهی  1/5سانتی متر
بین دوستون و تورفتگی به فاصلهی  4حرف در شروع پاراگراف ها تهیه و به فرمت  word 2003ارسال شوند .جدولها و
شکلها نیز در آخر مقاله تنظیم شده باشند و از قرار دادن آنها در متن مقاله خودداری شود.
 مقاله با قلم  Nazaninتایپ و اندازهی قلم به شرح زیر باشد:عنوان مقالهBold 14 :
عنوان قسمتهای مختلف مقاله Bold 12 :
عنوان قسمتهای فرعی داخل مقاله Bold 11:
متن مقاله 12 :معمولی
عنوان جدولها و شکلها Bold 11:
 عنوان جدولها در باال و عنوان شکلها در زیر آنها بدون استفاده از پرانتز و پس از شماره مسلسل و خط تیره نوشته شده وبه نقطه ختم گردند .همچنین ،به جای بکار بردن عنوانهایی مانند نمودار ،تصویر ،عکس ،نقشه و  ...بطور کلی از عنوان شکل
استفاده شود .در شکلها نام متغیرها و مقیاس آنها در هر دو محور افقی و عمودی قید گردد.کلیهی واحدهای بکار رفته در
شکلها و جدولها در سیستم متریک ارایه شوند .اعداد داخل جدولها فارسی و اعداد روی شکلها التین باشند .جدولها
بدون استفاده از خطهای عمودی رسم شده و خطهای افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوانها ،سرتیترها و سایر موارد
ضروری بکار روند.
 شمارهی کلید فرمولها در داخل پرانتز درج گردد. درج منابع در متن مقاله با روش شمارهگذاری صورت گیرد .در این روش شمارهی مرجع در داخل کروشه قرار میگیرد. برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله ،مرتبهی علمی ،محل خدمت و نشانی آنها به هردو زبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن ،بویژه تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی نویسندهی مسئول مقاله در یک
فایل جداگانه  Wordارسال شود .در زیر عنوان مقاله از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان خودداری گردد.
ترتیب بخش های گوناگون مقاله و روش تدوین آنها
عنوان مقاله  :به صورت خالصه ،روان و گویای محتوی مقاله بوده و حداکثر در  25واژه تنظیم شود .کیدهی فارسی :در یک
پاراگراف تهیه شده و مجموعهای فشرده و گویا از مقاله با تاکید بر هدفها ،روشها ،نتایج پژوهش و جمعبندی است که
حداکثر در  250واژه تنظیم گردد.
واژه های کلیدی :حداکثر در  5واژه بالفاصله پس از چکیده ی فارسی نوشته شوند.
مقدمه :شامل طرح موضوع پژوهش ،سوابق کار و مرور منابع علمی مرتبط با موضوع پژوهش بوده و در آخر آن هدف از
پژوهش عنوان شود.

مواد و روشها :باید به طور گویا دربرگیرنده ی روش انجام پژوهش مورد نظر باشد.
نتایج و بحث :مشتمل بر یافته های حاصل از پژوهش به صورت متن ،جدول و شکل و بحث مستدل می باشد .شکل ها و
جدول ها نباید همزمان دارای داده های تکراری باشند .از شرح جزئیات جدول ها و شکل ها نیز خودداری شده و فقط به
آوردن نکات مهم آنها بسنده شود  .قسمت نتایج و بحث را می توان به حالت توأم و یا جداگانه تدوین کرد ،ولی در صورت جدا
کردن این دو بخش ،بحث نباید تکرار دوبارهی نتایج باشد بلکه کلیات ،مفاهیم و تحلیل نتایج ارایه شود.
نتیجه گیری :مقاله حتماً باید دارای یک نتیجه گیری کلی در حداکثر دو تا سه پاراگراف باشد.
سپاسگزاری :در صورت لزوم میتوان از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.
منابع :هرگونه استفاده از نتایج پژوهش های دیگران (شامل یافته ها ،اشکال ،جداول ،فرمول ها و  ).....در محل مناسب در
مقاله با شماره ی مراجع در داخل [ ] مشخص شود .همه مراجع به ترتیبی که در متن آمده اند ،شماره گذاری و مرتب شوند.
مراجع فارسی از سمت راست و مراجع التین از سمت چپ نوشته شوند .مراجع به صورت دو ستونی تایپ شوند .در صورت
لزوم نام مؤلفان مراجع در متن مقاله به فارسی نوشته شود و از بکار بردن واژههای التین در تمامی قسمتهای مقاله خودداری
شود .در فهرست مراجع ذکر نام مؤلفان ،عنوان کامل مقاله ،نام کامل نشریه ،جلد ،صفحه شروع و پایان و سال انتشار ضروری
است .به عنوان مثال مقاله منتشر شده در نشریات ] 1و  ،[2کتاب ] ،[3پایان نامه ] ،[4مقاله در مجموعه مقاالت کنفرانس
] [5و گزارشهای علمی ] [6به صورت زیر نوشته شوند:
 -1ف .قاسمی و ر .صفری" ،ارائه یک الگوریتم جدید برای رله های دیجیتال دیستانس "،نشریه استقالل ،سال  14شماره ،2
ص  ،59-43اسفند .1374
2- G. Ahmadi, "Overview of Computational and Analytical Modeling of Particle
Transport and Deposition in Turbulent Flows'', Scientia Iranica, Vol. 1, pp. 1-23,
1994.
3- W. M. Kays and A. L. London, Compact Heat Exchangers, 3rd ed., p. 115,
McGraw-Hill, New York, 1984.
4- K. C. Karki, "A Calculation Procedure for Viscous Flows at All Speeds in complex
Geometries", ph. D. Thesis University of Minnesota, Minneapolis, 1986.
5- A. A. Rostami and M. Movaghatian, "Prediction of Flow Induced Vibration of Heat
Exchanger Tubes", Proceedings of the Sixth Asian Congress of Fluid Mechanics,
Singapore, Vol. 2, pp. 1312-1315, 1995.
6- E. Book and H. Bratman, "Using Copilers", SP-176, Systems Development
Corporation, Santa Monica, California, 1960.
 Times New Roman 12ی فارسی مقاله نیز با قلم ی انگلیسی چکیده در آخر مقاله باید ترجمه :چکیده انگلیسی
.تهیه شود

 از نویسندگان محترم درخواست می گردد که کلیه مطالب مربوط به مقالهشامل :جداول ،تصاویر و متن مقاله خود را در قالب یک فایل ارسال نمایید
و فرستادن چندین فایل خودداری فرمایید
*نویسندگان گرامی ،مقاالتی که مطابق فرمت مجله تهیه نشده باشند به
نویسنده بازگردانده شده و در فرآیند ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

نکات مهم
* -محدودیت ارائه نامه پذیرش مقاالت
* به اطالع نویسندگان و مؤلفان ارجمند می رساند با توجه به اینکه پذیرش
نهایی مقاالت منوط به تأیید داوران و هیأت تحریریه نشریه است ،و پس از
تأیید مقاالت انتشار الکترونیکی و چاپی نشریه پیگیری می شود ،ارائه
گواهی پذیرش برای مقاالت مقدور نیست.
* اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده مقاله در
سامانه درج گردیده ،در زمان پذیرش نهایی و چاپ مقاله ارائه می شود و
هیچ تغییری در ترتیب یا تعداد نویسندگان اعمال نخواهد شد.
* حداقل زمان الزم برای بررسی مقاالت تا اعالم پذیرش مقاله  6ماه است.
از تماس تلفنی با دفتر مجله اکیدا خودداری فرمایید و صرفاً از طریق ارسال
پیام در سامانه یا ارسال ایمیل پیگیر وضعیت مقاله خود باشید.
* برای ارسال مقاله الزم است نویسنده یا نویسندگان محترم به پایگاه
نشریات الکترونیکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت به
آدرس مراجعه کنند و پس از ثبت نام و طبق دستورالعمل نسبت به ارسال
مقاله خود اقدام ورزند.

