مؤسسۀ تحصیالت عالی آسیا
معاوویت علمی
طرزالعمل وگارش مقالۀ علمی
عنوان مقاله ()B Titr 14 Bold
(يك خط فاصلٍ )(B Nazanin 14
وام مؤلف/مؤلفان )) (B Nazanin 12 bold
 - 1ػىًان ػلمي ي آدسس کًتاٌ مًلف ايل (تي واصويه  11سادٌ )) (B Nazanin 12
 - 1ػىًان ػلمي ي آدسس کًتاٌ مًلف ديم (تي واصويه  11سادٌ )) (B Nazanin 12

(يك خط فاصلٍ تا فًوت تي واصويه اوذاصٌ )11
چكیده ( بی وازویه  44پرروگ ))(B Nazanin 14 bold
َش مقالٍ تايذ داساي يك چكيذٌ  151تا  111کلمٍ اي تاضذ کٍ دس يك پااسارشا تُياٍ رشدياذٌ ي
داساي حاضيٍ َاي  101ساوتيمتشي اص لثٍَاي چپ ي ساست تاضذ 0ايه تخص تايذ تٍ َمشاٌ ياطراان
کليذي دس يك صفحٍ خذاراوٍ آيسدٌ ضذٌ ي تصًست مستقل تياوگش مًضًع ،اَذا  ،سيش تحقيق ي
دستايسدَا ي وتايح مقالٍ تاضذ ي يك مقذمٍ تلقي وميرشدد 0فًوت ايه تخص اص وًع تاي وااصويه 11
ميتاضذَ 0مچىيه چكيذٌ اوگليسي ويض دس اوتُاي مقالٍ دس ياك صافحٍ خذاراواٍ تاا فًوات 14 pt.
 Times New Romanتُيٍ رشدد 0ػىًان اوگليسي مقالٍ حذاکثش دس دي خط تاا فًوات New 14pt
 Times Romanپشسوگ ي ػىًان فاسسي مقالٍ حذاکثش دس دي خط ي تا فًوت تي تيتاش اواذاصٌ  11دس
تاالي صفحٍ ي تا فاصلٍ  55ميلي متش اص تاال دسج ضًد 0پس اص دسج مته چكيذٌ تا فاصلٍ يك خط اص
اوتُاي چكيذٌ ،حذاقل  3ي حذاکثش  5کليذ ياطٌ مىاسة وًضتٍ ضًد 0مقاالت اسسالي تايذ کامالً مطاتق
طشصالؼمل اسائٍ ضذٌ تُيٍ ضًوذ)BNazanin 14( 0
(يك خط فاصلٍ تا فًوت تي واصويه اوذاصٌ )11

واژگان کلیدی ( :تي واصويه 11

پشسوگ ايتاليك) (B Nazanin 12 Bol

یادداشت:
 - 1وتايح حاصلٍ تايذ تٍ تشتية ضماسٌرزاسي ضذٌ ي دس تخص وتيدٍريشي اسائٍ ضًد0
 - 1خُت ايداد مقاالت اص تشوامۀ  Microsoft Wordاستفادٌ ضًد0
 - 3مقاالت تايذ تا فاسمت  wordاسسال ضًوذ0
 - 1مؤلفان تايذ مقاالت خًد سا حذاقل دس  11صفحٍ ي حذاکثش دس  31صفحٍ تُيٍ ومايىذ0
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 - 4مقدمه (بی وازویه  44پرروگ

)( )(B Nazanin 14 Bفاصلٍ تا خط تؼذي  15ميليمتش)

اص فًوت ) (B Nazanin 14ي فاصلٍ خطًط  single spaceدس تُيٍ مته اصلي مقالٍ استفادٌ رشدد 0دس داخل
مته مقالٍ اص تٍ کاس تشدن حشي پشسوگ پشَيض ضًد0
 - 2تعریف مسأله و اهداف تحقیق (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  15ميليمتش)

قسمتَاي اسائٍ ضذٌ دس ايه مقالٍ صشفاً خُت وطان دادن قالة ي ساختاس تُيٍ مقااالت تاًدٌ ي تؼاذاد ي
ػىًان تخصَاي مشتثط ميتًاوذ تٍ تىاسة ماَيت کاس تحقيقي مشتًطٍ تغييش ومايذ .الصم است ػىًان َش
تخص تا فًوت ) ،(B Nazanin 14pt Boldتا ضماسٌ تخص (اص تخص مقذمٍ تٍ تؼذ) ي تاا فاصالٍ ياك ساطش
خالي اص تخص قثلي وًضتٍ ضًد 0دس صًست يخًد صيشتخصَا الصم است کاٍ اياه قسامتَاا تصاًست دي
ضماسٌاي وًضتٍ ضًوذ0
 - 3ساختار کلی مقاله (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  15ميليمتش)

يخًد تخصَاي چكيذٌ ،مقذمٍ ،وتيدٍريشي ي مشاخغ دس تذوٍ مقالٍ حتمي تًدٌ ي ديگش تخصَااي ماًسد
وياص ميتًاوىذ تصًست تخص يا صيشمدمًػۀ آن ،دس صًست لضيم ي مطاتق ضًاتط اضاسٌ ضذٌ تٍ مقالٍ اضافٍ
ضًوذ 0دس ادامٍ تٍ مؼشفي ساختاس سايش الحاقات ماوىذ ضكلَا ،ومًداسَا ،خذايل ي مشاخغ پشداختٍ ضذٌ است0
 - 4 - 3ساختار شكلها،

ومودارها و جداول(بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  1/15ميليمتش)

خُت استفادٌ اص ومًداسَا ،ضكلَا ي خذايل دس مته مقالٍ تايذ ساختاس صيش سػايت ضًد 0ػىًان خذيل تا يك
خط فاصلٍ پس اص مته فًقاوي ي تالفاصلٍ دس تاالي خًدِ خذيل مطاتق ساختاس وطان دادٌ ضذٌ دس صيش اسائٍ
ضًد (خذيل 0)1ضمىاً مته تحتاوي تؼذ اص خذيل ،تا يك خط فاصلٍ اص خذيل آغاص رشدد 0مته فاسسي دسين
خذايل تا فًوت تي واصويه  11سادٌ ي مته التيه دسين خذايل تا فًوت تي واصويه  11سادٌ دسج راشدد ي
سطش ايل خذايل کٍ محتًي ستًن َا سا مؼشفي مي ومايذ تٍ صًست پشسوگ دسوظش رشفتٍ ضًد0

خذيل ( 1تي واصويه ( :) 11تي واصويه  11ايتاليك)
سال جمعیت ورخ رشد
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ػىًان ضكلَا ي ومًداسَا دس صيش آنَا ي تا فًوت تي واصويه  11ايتاليك ي خًد کلمٍ "ضكل" تا فًوت تاي
واصويه  11دسج ضًد 0تمامي ضكلَا ي خذايل استفادٌ ضذٌ تايذ دس وضديكتشيه ي مىاسةتشيه مكان وسثت
تٍ محلي کٍ داخل مته تٍ آنَا اضاسٌ ضذٌ است قشاس دادٌ ضًوذ 0ضكل َا ،تا يك خط فاصلٍ اص مته فًقاوي
دسج رشدوذ0

ضكل(1تي واصويه ( :) 11تي واصويه  11ايتاليك)

 - 2- 3ساختار

فرمولها (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  11/5ميليمتش)

دس صًست استفادٌ اص فشمًل دس مقالٍ ،تايستي دس وضديك تشيه وقطٍ اص محل اضاسٌ دس مته دسج رشدوذ 0تشاي
ايداد فشمًل َا اص  Microsoft Equation Objectيا  Math Typeاستفادٌ ضًد 0ضماسٌ فشماًلَاا دس داخال
قًس ي دس طش ساست ي خًد فشمًل دس طش چپ سطش مشتًطٍ دسج رشدد0
کٍ پس اص دسج سياتط ،تايذ پاسامتشَاي آن مؼشفي ضًوذ0
 - 3- 3پاورقیها (فاصلٍ تا خط تؼذي  11/5ميليمتش)

دس صاًست ضاشيست تاٍ اساتفادٌ اص پاايسقيَاا ،اص فًوات فاسساي ) (B Nazanin 10ptي فًوات اوگليساي
) (Times New Roman 9ptاستفادٌ رشدد0
 - 4-3مرجعوویسی (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  11/5ميليمتش)

مؤلفان تايذ مشاخغ مًسد استفادٌ خًد سا تٍ تشتية استفادٌ ضذن دس مته ،مشتة ي ضماسٌرازاسي وماًدٌ ي
ضماسٌ مًاسد مشتًطٍ دس داخل قًس متًسط ] [ دس اوتُاي خمالت مشخغ دادٌ ضذٌ رکش ضًد0
 - 4وتیجهگیری (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  15ميليمتش)
 - 5قدرداوی (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذي  15ميليمتش)

دسصًست لضيم ،تخص کًتاٌ تقذيش ي تطكش قثل اص اسائٍ فُشست مشاخغ رکش رشدد0
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 - 6مراجع (بی وازویه  44پرروگ) (فاصلٍ تا خط تؼذی  15ميليمتش)

فُشست مشاخغ تٍ ػىًان آخشيه تخص مقالٍ تا فًوت ) (Times New Roman 12ptوًضاتٍ ضاًوذ 0تشتياة
آنَا مطاتق تا تشتية طشح آنَا دس داخل مته تاضذ ي فقط ضامل مقاالتي ضًد کٍ مستقيماً دس مته مقالٍ
تٍ آنَا اسخاع ضذٌ است 0دس تؼشيف َش مشخغ اطالػات کامل مقالٍ مطاتق تا اساتاوذاسدَاي مًخاًد رکاش
رشدد 0تشاي مشاخغ دسي ،اص فًوت ) (B Nazanin 14ptاستفادٌ راشدد 0ماًاسد ريال چگاًوگي اسائاٍ اياه
اطالػات سا وطان ميدَىذ:
1- Title of the Journal, Date, Title of the paper, Vol. no, Publication. (Times New Roman
)12
2- Authors of the paper, Date, Title of the paper. Conference Title, Pages. (Times New
)Roman 12
3- Transportation Research Board, Highway Capacity Manual, 2000, Published by the
National Research Council, Washington DC.
4- V. Sethi, F.S. Koppelman, C. P. Flannery, N. Bhandari and J. L. Schofer, 1994, Duration
and Travel Time Impacts of Incidents. Congress on Advanced Project Technical Report,
Evanston, U.S.A.

 - 5تخلص ،حش ايل وام ،0ػىًان مقالٍ ،تاسيخ وطش ،وام کىفشاوس ،محل تشرضاسي ،ضماسٌ صفحات( 0تي واصويه
 11سادٌ)
 - 6وام طيسوال ،تاسيخ وطش ،ػىًان مقالٍ ،ضماسٌ وطشيٍ طيسوال ،صفحات( 0تي واصويه  11سادٌ)
 - 7وام کتاب ،تاسيخ وطش ،وًيسىذٌ ،واضش ،صفحات( 0تي واصويه  11سادٌ)
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