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 نساجي ایران مهندسي ملي کنفرانس هایهمقال تنظیمنامه شیوه

 (پررنگ B Nazanin pt. 11قلم با  کلمه 11حداکثر در عنوان مقاله )

 -----پررنگ(  B Nazanin pt. 11یک سطر فاصله ) -----
 مهندس  مانندوان هایي از ذکر عن)، ... در یک یا دو سطر 2، نویسنده دوم*1خانوادگي نویسنده اولنام و نام 

 پررنگ( B Nazanin pt. 12. )(دشویا دکتر و ... خودداری و 

 گان به آن تعلق دارندنویسندای که نام دانشگاه و یا موسسه 
 Times New Roman)پست الکترونیکی ،(B Nazanin pt. 11نویسنده اول)و دانشگاه  دانشکده گروه،ول: ونویسنده مس -*

10 pt. Italic) 
 -----نازک(  B Nazanin pt. 11سطر فاصله ) 1 -----

 پررنگ( B Nazanin  pt.11چكیده )
ندی مقاله، بشود. روش قالبایران تشریح می مهندسی نساجیکنفرانس ملی  سیزدهمین، شیوه تهیه مقاله برای فایلدر این 

مورد نیاز برای  (Style) هایها و اندازه آنها، به طور کامل مشخص شده است. کلیة سبكهای مختلف آن، انواع قلمبخش

اند و تنها کافی است سبك ها، نویسندگان، چکیده، متن، و ... از پیش تعریف شدههای مختلف مقاله، از جمله عنوانبخش

مورد نظر را برای بخشی از مقاله انتخاب کنید. نویسندگان محترم مقاالت باید توجه داشته باشند، کنفرانس از پذیرش 

 .ارچوب تهیه شده باشند، معذور استمقاالتی که خارج از این چ

کلمه باشد. چکیده  151شامل حداکثر و در یك بند )پاراگراف( تهیه شود های فارسی و انگلیسی به زبانچکیده مقاله باید 

باید بطور صریح و شفاف موضوع پژوهش و نتایج آن را مطرح کند؛ یعنی بیان کند چه کاری، چگونه و برای چه هدفی انجام 

چکیده  .دشو پرهیز مراجع و ها،فرمول ها،ها، جدولنتایجی حاصل شده است. در چکیده از ذکر جزییات کار، شکلو چه 

 5/1متر از سمت راست و سانتی 5/1، فاصله 8/1یا  pt. 11با فاصله خطوط  pt. 11اندازه  B Nazaninمقاله با قلم 

 نوشته شود. از اشاره به مراجع در چکیده خودداری شود.های ردیف شده متر از سمت چپ کاغذ، با کنارهسانتی

 الزم به تاکید است که مجموع چكیده فارسي و انگلیسي مقاله نباید از یک صفحه بیشتر شود.

 -----نازک(  B Nazanin pt. 11سطر فاصله ) 1 -----

به عنوان کلمات کلیدی  از هم جدا شده و در یك خط باشند با کاما )،( که واژه 5کثر و حدا 1قلحداکلیدی:  گانواژ

 (.B Nazanin pt. 11)قلم  دهند پوششانتخاب شوند. آنها باید موضوعات اصلی و فرعی مقاله را 

 

Article title in English (Times New Roman pt.16 Bold) 
 -----نازک(  B Nazanin pt. 11سطر فاصله ) 1 -----

Abstract (Times New Roman pt.12 Bold) 

Body text : (Times New Roman pt.12) 
 -----نازک(  B Nazanin pt. 11سطر فاصله ) 1 -----

Keywords (Times New Roman pt.12 Bold): Comprehension; International 

Organization for Standardization;…(Times New Roman pt.12) 
 -----نازک(  B Nazanin pt. 11)سطر فاصله  2 -----
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 پررنگ( B Nazanin pt. 11مقدمه ) -1
ش و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم یسازی مجموعه مقاالت این همابه منظور یکسان

مك ک هاهاین راهنما به نویسندگان مقاللذا با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند.  هاهشود، الزم است که همة مقال

ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق  چارچوبند. توجه شود که کنتهیه  کنفرانسکند تا مقالة خود را با طرح مورد قبول می

 .شود از این فایل استفادهمستقیما مقاالت نگارش در جهت تسریع  دتوانو می است کنفرانسمورد قبول  شیوه نامهبر 

و  5/2، 2، 2های باال، پایین، چپ، و راست هر صفحه به ترتیب برابر با حاشیهبا  A4در صفحه متن اصلی مقاله الزم است 

تهیه شود.  (single space)تك فاصله  pt. 12و اندازة  B Nazaninبه صورت تك ستونی با قلم )فونت( و متر سانتی 5/2

پررنگ 12و اندازه  B Nazaninها با قلم پررنگ و عنوان زیربخش pt. 11و اندازه  B Nazanin ها با قلمعنوان همة بخش

گذاری شود. خط اول تایپ شود. عنوان هر بخش یا زیربخش، با یك خط خالی فاصله از انتهای متن بخش قبلی تایپ و شماره

 (د.ییرا نصب نما مورد نیاز یهابتدا فونتخواهشمند است ا) .باشد cm 7/1ها باید دارای تورفتگی به اندازة همة پاراگراف

 

 شیهما های ارسالي به دبیرخانهنسخه متن نكته های ضروری در -2
 رعایت شود: الزم استهای زیر ها نکتههمقالدر ارسال 

صفحه است که صفحه اول آن به عنوان مقاله، مشخصات نویسندگان و تعلق سازمانی آنها،  5مقاله  هایهسقف تعداد صفح

 مقاله است. اصلی شامل بدنه 5تا  2شماره  هایهچکیده فارسی، کلمات کلیدی و چکیده انگلیسی اختصاص دارد. صفح

سایر  .باشد و مراجع گیری کلیلی، نتیجههای اصلی چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مطالب اصهر مقاله باید شامل بخش

 .ها باید در آخر مقاله و قبل از مراجع قرار گیرندسپاسگزاری اختیاری است. این بخش مانندها بخش

تواند شامل چند زیربخش باشد. است. هر بخش می 1شود. مقدمه دارای شماره ها از مقدمه شروع میگذاری بخششماره -

ها دقت کنید که شماره بخش در سمت گذاری زیربخششود. هنگام شمارهشروع می 1شماره هستند که از ها نیز دارای زیربخش

 .1-2بنویسید:  2از بخش  1گذاری زیربخش راست قرار گیرد. مثالً برای شماره

، یمبه جای عالا هعالمتها به جای متون، ها به جای جداول، متنجدول )مانند: استفاده شوداز جمع فارسی تا حد ممکن  -

 .ها به جای صفحات(صفحه و ها به جای اشکالشکل

ا به هعکس ها به جای شکلها،شکلمتر به جای سانتیمتر، سانتی رعایت شود )مانند: هاو نیم فاصلهگان ژجدانویسی وا -

 .جای عکسها(

د. یا به چاپخانه تحویل دا چاپ کرد و و را بازای آن ای باشد که بتوان به راحتی و بدون کار اضافهفایل مقاله باید به گونه

، از بررسی کنفرانس گذاری شوند و شماره هر صفحه در پایین آن و در وسط قرار گیرد. دبیرخانهشماره دبای همقال هایهصفح

  .تهیه نشده باشند، معذور است نامهشیوهکه مطابق این  هاییهمقال و چاپ داوری

ه مسئول پست الکتریکی نویسند صرفا از طریق هاهمربوط به مقالنویسندگان محترم توجه داشته باشند که کلیه مکاتبات 

  .گیردصورت میرسمی کنفرانس اعالم در سایت  و/یا

 

 طول مقالهحداکثر  -3
ها و شامل شکلطول هر مقالة کامل حداکثر ، هاهچاپ مقالداوری و با توجه به محدودیت در همانگونه که اشاره شد، 

ه نامکه جزییات آن در بخش قبلی این شیوه بیشتر باشد A4صفحة  5نباید از شود، تهیه می شیوه نامهکه منطبق با این ها جدول

 شرح داده شده است.

 

 



 

 
  2041اردیبهشت  21-12سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران، 

13th National Textile Engineering Conference (9-11 May, 2023) 

 

 

3 

 های خارجي در متن فارسيواژه -1
های خارجی . در مورد نامکنیدو مصوب استفاده  متداولهای فارسی از معادل تا حد امکانهای خارجی، ها و نامبرای واژه

ت به صورها، معادل التین آن را و بالفاصله پس از ذکر این گونه واژه در اولین ارجاعفارسی، فقط  تداولهای غیرمیا معادلدشوار 

اساس بر دبایکار رفته در متن مقاله میهای بهو اندیس ها(ها)عالمتنشانه. همچنین یدینماقید زیرنویس در پایین همان صفحه 

 توانید به سایت زیر مراجعه نمایید:به منظور کنترل این نکته می باشند. SIاستاندارد 
https://physics.nist.gov/cuu/Units/checklist.html 

 هازیرنویس -1-1

و  pt. 11و اندازة  B Nazaninچین با قلم موارد فارسی و به صورت راست در صورت نیاز به درج زیرنویس، همة

  نوشته شوند. pt. 9اندازة  Times New Romanچین با قلم های التین به صورت چپزیرنویس

 و متغیرها در متن هانشانهمعرفي  -1-2

به  شانهنمقاله نیست، بنابراین باید هر نوع متغیر یا  به طور جداگانه درو متغیرها  هانشانهاز آنجا که نیازی به درج فهرست 

 .نماییددر اولین ارجاع به آن معرفی  را کار رفته در متن مقاله

 

 ریاضي ها و روابطفرمول -5
. در ستون شودهای ریاضی از جدول دو ستونی با خطوط نامرئی مطابق نمونه زیر استفاده برای نمایش روابط و فرمول

 Microsoft)استفاده از سمت راست این جدول، شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه یا فرمول مربوطه نوشته شود 

Equation  و یاMath Type حتما در هنگام ذخیره نمودن فایل و پیش از ارسال آن . شود(ها توصیه میدر نوشتن فرمول

گذاری شوند و نام 1 شماره به ترتیب ازباید میها همة فرمول. تبدیل نشده باشند تصویرها به فرمولاطمینان حاصل کنید که 

 زیر آمده است.مثال شمارة هر فرمول در داخل پرانتز قرار گیرد. دو نمونه فرمول در 
(1) 700

400

X E R x d  



  

(2) *
o

*

b
h arctan

a
 

 

 واحدها -6
کنند، باید به آیند، یا عنوان محورهای یك نمودار را بیان میها میها و شکلهایی که در متن، جدولواحد اعداد یا کمیت

 ذکر شوند. SIهای استاندارد و در سیستم صورت

 

 هاجدول -7
دارای شماره و ها هر یك از جدول عالوهبهقبل از ظهور در متن با اشاره به شماره آن توضیح داده شود.  هر جدول باید

. بهتر اندشدهگذاری شماره 1تایپ و به ترتیب از  pt. 11 پررنگ و اندازة B Nazaninکه در باالی جدول با قلم  شرحی هستند

به صورت  دهای جداول بای. عنوان ستونشوندشود، درج ها ارجاع میها در داخل متن و پس از جایی که به آناست جدول

 B Nazaninچین )در داخل جدول اگر فارسی باشند به صورت راست هان( و کلیه متپررنگ B Nazanin pt. 9چین )وسط

pt. 11 چین ( و اگر التین باشند به صورت چپنازک(Times New Roman 8 pt.) ها باید تایپ شوند. همة اعداد در جدول

 ها در جدول الزامی است. هر جدول با یك سطر خالی فاصله از متنتایپ شوند. ذکر واحد کمیت فارسی و وسط چینبه صورت 

کر ذ داخل کروشه در انتهای عنوان جدولشماره مرجع در  دباشند بایها دارای مرجع میآن قرار گیرد. اگر جدول پیش و پس از

 هایهفوق تهیه شده است. در این جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز برای تدوین مقال شیوه نامهمطابق  1 شماره شود. جدول
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در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن  هاشود تا جدولمجددا توصیه می فارسی به صورت خالصه آمده است.

 .چین نسبت به طرفین کاغذ قرار گیرد(جدول نیز باید در موقعیت وسط)توجه شود که خود  قرار گیرند

 .های مورد نیاز برای تدوین مقاالت فارسيخالصه نوع و اندازه قلم .1جدول 
 نوع قلم اندازه قلم )فونت( عنوان

 پررنگ B Nazanin 18 عنوان مقاله

 پررنگ B Nazanin 12 نام و نام خانوادگي

 ایتالیك B Nazanin 11 نویسندگان مشخصات
Authors’ email address Times New 

Roman 
 ایتالیك 11

 پررنگ B Nazanin 11 هاعنوان بخش

 پررنگ B Nazanin 12 هاعنوان زیر بخش

 نازک B Nazanin 11 کلیدی گانمتن چکیده و واژ

 نازک B Nazanin 12 متن اصلی
 نازک B Nazanin 11 زیر نویس فارسی

English footnotes Times New 

Roman 
 نازک 9

 پررنگ B Nazanin 12 و نمودارها هاشكل، هاعنوان جدول
 پررنگ B Nazanin 9 هاهای جدولعنوان ستون

 نازک B Nazanin 11 هامتن فارسی درون جدول
Texts in tables Times New 

Roman 
 نازک 8

 نازک B Nazanin 11 راجع فارسیم
Refernces in English Times New 

Roman 
 نازک 11

 پررنگ B Nazanin 12 هاهشماره صفح

 

 ها و نمودارهاشكل -1

پررنگ  B Nazaninچین در زیر آن با قلم هر شکل و نمودار باید دارای شماره و عنوان )توضیح( باشد که به صورت وسط

توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند ها میشود. نمودارها و شکلگذاری میشماره 1تایپ و به ترتیب از  pt. 11و اندازة 

ها جزییات آنها قابل تشخیص باشد. شکل مقالهدر صورت چاپ سیاه و سفید شوند تا  انتخابای به گونهها رنگاگرچه الزم است 

ها الزامی است. در ها در شکل. ذکر واحد کمیتقرار گیرند شودجایی که به آنها ارجاع می اولین درتا حد ممکن در داخل متن و 

ها، توجه کنید که اندازة اعداد، واژههای مورد استفاده در برنامهها ها ارجاع شود. در تهیة شکلمتن مقاله باید به همة شکل

درج در مقاله، کامالً واضح کوچك شدن احتمالی و اشد تا پس از به قدر کافی بزرگ ب (legend)ها ها و راهنمای منحنیکمیت

ای از شیوه ارائه نمونه 1در شکل شماره آن قرار دهید.  پیش و پس ازو خوانا باشند. هر شکل را با یك سطر خالی فاصله از متن 

چین ها باید در موقعیت وسطجدولها و نمودارها نیز همانند )توجه شود که خود شکل ها نشان داده شده استها و تصویرشکل

 .کاغذ قرار گیرند( دوسوینسبت به 
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 .1331همانندی مشاهده کننده استاندارد توابع رنگ .1 شكل

 

 رییگنتیجه -9
 گیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است.بندی و نتیجهوجود بخش جمع

 

 تشكر و قدرداني
 گیرد.ای تعلق نمیگیرد و به این بخش شمارهقرار می مراجعدر صورت نیاز، این قسمت قبل از 

 

 مراجع
ای که استفاده کلمه در داخل کروشه و چسبیده به آخرین حرف آنها را و دادهشماره  مراجع به ترتیب حضور در متنبه 

فارغ از انگلیسی و یا فارسی بودن  ،را شده استفادهعلمی  جعامر کامل مشخصات ،های مقالهدر انت [.5-1]نشان دهید شده است

 Times New و مراجع انگلیسی را با قلم pt. 11نازک  B Nazaninراجع فارسی را با قلم نابع و مم .بیاورید زیر به صورتآنها 

Roman pt. 11  دمراجعه نمایی های معتبرسایت توانید بهبرای یافتن نام کوتاه شده مجالت می .کنیدنازک تایپ: 
https://su.figshare.com/ndownloader/articles/3207787/versions/1 

 

 .انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیرم(، سو)چاپ  ها و مسائل خواص فیزیکی الیافخالصه نظریه( 1195) ، م.افشاریکیش، م. و حقیقت [1]
[2] Badin Dahesh, M., Asayesh, A. and Asgharian Jeddi, A.A. (2021) Analysis of the Role of the Structural 

Characteristics of Surgical Meshes on the Tensile Properties in Different Directions", Fibers Polym. 22, 3479–

3489. 
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[4] Ohta, N. and Robertson, A. (2005) Colorimetry: Fundamentals and Applications, Wiley. 


