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 دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه

ؽٌبعی ٌّز ٍ ادثیبت ثبؽذ ٍ در دیگز ًؾزیبت داخل ٍ خبرج . هقبلِ، پضٍّؾی ٍ درثبرُ هغبیل جبهؼ1ِ
 کؾَر چبح ًؾذُ ثبؽذ.

کلوِ( ٍ در  9000تب  7000ثبؽذ )ثیي  12ثب فًَت  A4صفحِ  25چیٌی ٍ در حذاکثز . هقبلِ حزٍف2
 .تٌظین ؽذُ ثبؽذ Wordهحیط 

کلوِ( آٍردُ  600تب  500کلوِ( ٍ اًگلیغی )ثیي  300تب  200. در اثتذای هقبلِ چکیذُ فبرعی )ثیي 3
گیزی ّوزاُ ثب ٍاصگبى کلیذی تزیي ًتیجِای اس هَضَع هقبلِ، رٍػ تحقیق ٍ هْنؽَد کِ در آى خالصِ

 ثبؽذ.

ّبی تحقیق ٍ حقیق، یبفتِّبی هقذهِ، طزح هغئلِ، چبرچَة ًظزی، رٍػ ت. پظ اس چکیذُ ارائِ ثخؼ4
 گیزی هزتجط ثب چبرچَة ًظزی در هقبلِ ضزٍری اعت.ًتیجِ

 . ًثز هقبلِ ٍ ؽیَایی ًگبرػ اس جولِ هؼیبرّبی هْن داٍری هقبلِ اعت.5

 . هؼبدل التیي اعبهی ٍ هفبّین هْن در پبٍرقی ّز صفحِ آٍردُ ؽَد.6

 : ؽوبرُ صفحِ( ػول ؽَد.ف، عبل اًتؾبري ثِ صَرت )ًبم هؤل. ثزای ارجبع ثِ هٌبثغ در داخل هت7

. در پبیبى هقبلِ فْزعت الفجبیی هٌبثغ هَرد اعتفبدُ فبرعی ٍ اًگلیغی ثِ طَر جذاگبًِ  ثِ ؽکل سیز 8
 ارائِ ؽَد:

ًبم خبًَادگی، ًبم )عبل اًتؾبر( ػٌَاى کتبة، ؽوبرُ جلذ، ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتزجن،  * کتاب:
 ؽوبرُ چبح، هحل اًتؾبر: اًتؾبرات.

 ، ًبم ًؾزیِ، ؽوبرُ، صفحبت.«ػٌَاى هقبلِ»ًبم خبًَادگی، ًبم )عبل اًتؾبر(  * مقاله:

تزا، کًبهِ کبرؽٌبعی ارؽذ/دپبیبى ًبهِ،ًبم خبًَادگی، ًبم )عبل اًتؾبر( ػٌَاى پبیبى نامه:* پایان
 رؽتِ، داًؾکذُ، داًؾگبُ.

 «.ًبم گشارػ»ًبم عبسهبى )عبل اًتؾبر(  * گزارش:

 ًبم خبًَادگی، ًبم )تبریخ اخذ هطلت(: ًؾبًی کبهل ایت. * مطلبی در اینترنت:

یک خَد . هَلف ثبیذ عوت پضٍّؾی یب آهَسؽی، ًؾبًی کبهل هحل، ؽوبرُ تلفي ٍ ًؾبًی پغت الکتز9ًٍ
 را ضویوِ هقبلِ کٌذ.

 .ؽَددی آى الشاهی اعت ٍ هقبالت رعیذُ پظ فزعتبدُ ًوی. ارعبل عِ ًغخِ اس هقبلِ ثِ ّوزاُ عی10

 . چبح هقبلِ در فصلٌبهِ هٌَط ثِ تأییذ داٍراى اعت ٍ فصلٌبهِ در ٍیزایؼ هطبلت آساد اعت.11

 ؽَد.در ایي فصلٌبهِ هتَقف هیای دیگز، پیگیزی آى . در صَرت ارائِ هقبلِ ثِ ًؾزی12ِ

 ّب ثزػْذُ ًَیغٌذُ )ًَیغٌذگبى( اعت.. هغئَلیت هطبلت هٌذرج در هقبل13ِ

 ثبؽذ.پذیز هیًیش اهکبى  jsal@ut.ac.ir. ارعبل هقبالت اس طزیق ایویل هجلِ ثِ آدرط 14
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