
  راهنماي تهيه مقاله

  

  

  نمايد  نشريه سراميك ايران با هدف گسترش دانش سراميك به انتشار نتايج پژوهش هاي اساتيد و محققان و صنعتگران اين رشته اقدام مي

 ديرگداز ـ مديريت مواد اوليه ـ كاشي ـ سيمان ـ شيشه و شيشه سراميكهاـ چيني ـ لعاب و رنگ ـ: باشد موضوعات پذيرش مقاله شامل موارد ذيل مي

مديريت كيفيت و تجارت جهاني ـ كامپوزيت ـ فرآيند و كنترل كيفيت سراميكهاي اكسيدي و , راهبردي در صنعت سراميك ـ نانو سراميك ـ استاندارد 

  غير اكسيدي ـ بيو سراميك ـ الكتروسراميك ـ بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع سراميك

  :راهنماي تهيه مقاله

  :ژگي هاي مقاله هاي مورد پذيرش  شامل موارد ذيل مي باشدالف ـ وي

  ـ تدويني و مروري به مفهوم جمع بندي نظريه هاي گوناگون در مورد يك موضوع خاص با استفاده از مراجع و منابع مختلف2 ـ تحقيقي و پژوهشي     1

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

  :ل بخشهاي زير باشدمقاله شام .1

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

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

 b.jpg Fig 2 يا Fig1a.tif: زا ارائه شود، به عنوان مثال هر شكل به صورت يك فايل مج .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

 ز فرمتهاي تصويربايستي به يكي ا افزار ديگري استفاده شده، مي در صورتي كه براي رسم نمودارها از نرم .6

) jpg يا tif (ارسال گردد. 

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

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

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

متن مراجع و منابع به صورت كامل حاوي نام نويسندگان، عنوان و نام مجله يا كتاب و . مراجع در متن با شماره مربوط به خود مشخص شوند .10
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  انتشلرات اميد مجد , 1381, دكتر محمد ادريسي , شيمي تجزيه پيشرفته  -11

 
 . صفحه تجاوز نكند10رود تعداد صفحات مقاله از حداكثر  انتظار مي -12

در صورت نياز، از افراد يا موسسات مورد نظر در . ردن آرم شركت يا موسسات به صورت طراحي در صفحات خودداري به عمل آيد از به كار ب-13

 .انتهاي مقاله و قبل از بخش مراجع سپاسگزاري شود

  .اما بدون ذكر القاب و عناوين با نشاني دقيق آورده شود  نام نويسندگان به صورت كامل -14

ارسال و نيز تاييديه استاد راهنما  حاوي مقاله و تصاوير CDت ذكر شده خواهشمند است همراه با اصل مقاله دو كپي از آن و ضمن رعايت نكا

  .شماره تلفن و فاكس نويسنده ارسال شود, آدرس كامل پستي . شود

ارقام و نمودارها , سئوليت درستي و صحت مطالب م. مقاله ها به ترتيب دريافت در هيات تحريريه نشريه مورد داوري و ارزيابي قرار مي گيرند

  .بر عهده نويسندگان مقاله است


