
  راهنماي تهيه مقاله

  

 با هدف گسترش دانش سراميك به انتشار نتايج پژوهش هاي اساتيد و علم و مهندسي سراميك پژوهشي –علمي نشريه 

  نمايد  محققان و صنعتگران اين رشته اقدام مي

ي ـ لعاب و رنگ ـ مواد اوليه ـ كاشي ـ سيمان ـ شيشه و شيشه سراميكهاـ چين: استموضوعات پذيرش مقاله شامل موارد ذيل 

ديرگداز ـ مديريت راهبردي در صنعت سراميك ـ نانو سراميك ـ كامپوزيت ـ فرآيند و كنترل كيفيت سراميكهاي اكسيدي و غير 

  ي ـ بيو سراميك ـ الكتروسراميك و موضوعات مرتبطاكسيد

  :راهنماي تهيه مقاله

  .حقيقي و پژوهشي مي باشد هاي مقاله هاي مورد پذيرش  صرفاً شامل مقاالت تالف ـ ويژگي

  :ب ـ نويسندگان محترم خواهشمند است موارد زير را رعايت نمائيد

  :مقاله شامل بخشهاي زير باشد .1

    مراجع -گيري   نتيجه-  نتايج و بحث -  فعاليتهاي تجريي - مرور منابع مطالعاتي يا  مقدمه -چكيده 

  شامل متن كامل مقاله همراه با جدولها و شكلها ) يا باالتر (Word version 6مقاله به صورت يك فايل  .2

 b.jpg Fig 2 يا Fig1a.tif: به عنوان مثال . فايل شكلها و جداول نيز مجزا ارسال گردد .3

 dpi300 با كيفيت حداقل tif يا jpgتصاوير فقط به صورت  .4

 .باشد  قابل پذيرش ميexcel (Fig 5.xls)نمودار و گراف فقط به صورت فايل  .5

 بايستي به يكي از فرمتهاي تصوير افزار ديگري استفاده شده، مي  كه براي رسم نمودارها از نرمدر صورتي .6

) jpg يا tif (ارسال گردد.  

 .متر از هر طرف و باال و پايين تنظيم شود  سانتي5/2 با حاشيه A4مقاله در كاغذ  .7

، نام نويسندگان و محل كار bold به شكل 16 ، عنوان مقاله نازنين 12متن مقاله به صورت نرمال با قلم نازنين  .8

 14نازنين 

 . در نظر گرفته شود(line space 1,5) 5/1فاصله خطوط به صورت  .9

نويسندگان، متن مراجع و منابع به صورت كامل حاوي نام . مراجع در متن با شماره مربوط به خود مشخص شوند .10

 .عنوان و نام مجله يا كتاب و سال انتشار باشد

1. D.E.Clark and E.C.Ethridge," Corrosion of glass enamels ", J.Am.Ceram.Soc.Bull. 60[6]: 

647-649 (1981). 

2. K.A.Maskall and D.White," Vitreous Enamelling", (Oxford: pregamon Press,1986). 

  رات اميد مجدانتشا , 1381,  دكتر محمد ادريسي ,جزيه پيشرفته شيمي ت -      

 
 . صفحه تجاوز نكند10رود تعداد صفحات مقاله از حداكثر  انتظار مي .11

در صورت نياز، از افراد يا .  از به كار بردن آرم شركت يا موسسات به صورت طراحي در صفحات خودداري به عمل آيد.12

 .اي مقاله و قبل از بخش مراجع سپاسگزاري شودموسسات مورد نظر در انته

  .اما بدون ذكر القاب و عناوين با نشاني دقيق آورده شود  نام نويسندگان به صورت كامل .13

 آدرس كامل پستي، . ارسال شود  نيزتاييديه استاد راهنما مقاله، ضمن رعايت نكات ذكر شده خواهشمند است همراه با 

  .نده ارسال شودشماره تلفن و فاكس نويس

  . مقاله ها به ترتيب دريافت در هيات تحريريه نشريه مورد داوري و ارزيابي قرار مي گيرند

تالش دارد تا با بررسي دقيق علمي و در كوتاهترين زمان نسبت به بررسي مقاالت ارسالي اقدام هيأت تحريريه نشريه 

  .نمايد


