فصلنامه علمی پژوهشی علوم و مهندسی خوردگی
دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت
فصلنامه علميـپژوهشي علوم و مهندسي خوردگي توسط انجمن خوردگي ايران و با هدف انتشار نتايج جديدترين تحقيقات و
پژوهشهاي انجام شده در كليه زيرشاخه هاي علم و مهندسي خوردگي فلزات منتشر شده و در همين راستا ،از كليه انديشمندان ،
صاحبنظران ،پژوهشگران و دانشجويان گرامي براي ارسال نتايج مطالعات خود دعوت بهعمل ميآورد .بههمين منظور ،از
نويسندگان محترم تقاضا دارد در تهيه و ارسال مقاالت خود نکات زير را مدنظر قرار دهند:
 -1مقاالت قابل پذيرش
 مقاالت پژوهشي :حاوي نتايج بدست آمده از مطالعات و پژوهشهاي علمي و كاربردي
 مقاالت مروري :شامل گردآوري نتايج غالب مطالعات قبلي در موضوعي مشخص كه نويسنده بواسطه تخصص ويژه خود،
گردآوري كاملي انجام داده ودرخصوص موضوعات اظهارنظر ميكند .در اين نوع مقاالت كه توسط صاحبنظران نگاشــته
ميشود ،حداقل 03مرجع مورد استفاده قرارميگيرد كه حداقل %03آنها متعلق به خود نويسنده است.
 مقاالت كوتاه :شامل يادداشتهاي فني ،گزارشهاي مختصر فني و مقاالت نقدكننده است كه معموال در قالب  2-0صفحه و با
رعايت كليه اصول مقالهنويسي ،نگاشته ميشود.
 -2قوانين چاپ
 مقاله ارسالي به اين فصلنامه نبايد قبال در نشريها ي چاپ شده و يا در حال بررسي براي چاپ باشد .البته ،مقاالتي كه بصورت
چکيده در همايشهاي ديگر پذيرفته شده باشند ،در اين فصلنامه قابل ارزيابي و چاپ هستند.
 تنها مقاالت فارسي در اين فصلنامه قابل چاپ هستند؛ هرچند ،چکيده مقاله به زبان انگليسي نيز بايد ارائه شود.
 مسئوليت صحت مطالب چاپشده بهعهده نويسندگان بوده و لزوما بيانگر نظرات هيئت تحريريه فصلنامه نيست.
 در متن مقاله بايد تا حد امکان از بکارگيري لغات بيگانه احتراز شده و به رعايت دستورزبان فارسي توجه كافي شود.
 ويراستاران فصلنامه در ويرايش ادبي مقاالت داراي اختيار كامل بوده و لذا كسب مجوز از نويسندگان الزام نخواهد بود.
 صدورتاييديه چاپ مقاله در فصلنامه وارسال آن براي نويسنده به منزله چاپ آن درفصلنامه بوده ونويسنده حق باز پسگيري
مقاله خودرا نخواهد داشت.
 پس از چاپ هر يک از مقاالت ارسالي ،به هر يک از نويسندگان ،يک نسخ ه از اصل فصلنامه اعطا خواهد شد.
 استفاده ازمندرجات فصلنامه با ذكر ماخذ مجاز است.
 -3آمادهسازی مقاله
 متن مقاله بايد در محيط نرمافزار  Microsoft Word 2003-2010با فاصله خطوط  0سانتيمترو به شکل تک ستوني تايپ
شود .براي عنوان فارسي مقاله از قلم ( ،) B Yagut, Bold, 25براي عناوين نويسندگان ومشخصات آنها به فارسي ازقلم
(  ،)B Yagut, Bold, 12براي چکيده فارسي از قلم ( ،)B Zar, Bold, 12براي متن مقاله از قلم ( ،)B Zar, Regular, 12براي
تيترها ازقلم ( ،)B Zar, Bold, 12براي مراجع انگليسي ،چکيده انگليسي و هر لغت انگليسي كه در متن مقاله ظاهر ميشوداز
قلم ( ،)Times New Roman, Regular, 10براي عنوان انگليسي از قلم ( )Times New Roman, Bold, 26وبراي عناوين
نويسندگان ومشخصات آنها به انگليسي ازقلم (  )Times New Roman, Bold, 12استفاده شده و فاصله متن از لبه صفحه بر
روي  2.2سانتيمتر تنظيم شود .متن كامل مقاله بههمراه چکيدههاي انگليسي و فارسي نبايد از  02صفحه تجاوز نمايد.
 مقاالت ارسالي بايد داراي عنوان مقاله به فارسي و انگليسي ،چکيده مقاله به فارسي و انگليسي ،مقدمه ،روش تحقيق ،نتايج
و بحث ،نتيجهگيري ومراجع باشد .قراردادن بخشهاي تقدير و ضمايم بهاختيار نويسنده است.
 عنوان مقاله بايد گويا ،دقيق و رسا بوده و دربرگيرنده محتوي اصلي تحقيق باشد .نام و نام خــانوادگي نويسنده/نويسندگان،
رتبه علمي و عنوان دانشگاهي ،محل تحقيق  ،تاريخ ارسال و نشاني دقيق بههمراه شماره تلفن ،نمابرو پست الکترونيک بايد
در زير عنوان مقاله ذكر شود .الزم است يکي از نويسندگان بهعنوان نويسنده مسئول با عالمت (*) مشخص شود تا مابقي

مکاتبات موردنياز با وي انجام شود .خالصه مقاله بايد حاوي  023-223كلمه بوده وشامل بخشهاي مقدمه وهدف ،روش كار،
نتايج و نتيجهگيري باشد .در پايان چکيده مقاله بايد  0-8واژه كليدي ذكر شود .شکله ا ،جداول و نمودارها بايد در محل
مناسب خود در داخل متن تنظيم شده و داراي عنوان كامل باشند .عکس ها و شکلهاي ارسالي بايد اصل ،سياه و سفيد و با
كيفيت بوده و براي مشخص كردن بخشهاي مختلف يک شکل حتما از حروف فارسي استفاده شود.
 براي بيان مراجع در انتهاي مقاله از اين الگوها استفاده شود .براي ساير موارد حسب مورد اطالعات كافي داده شود:
Paper: L. Smith, Control of corrosion in oil and gas production tubing, British Corrosion Journal, Vol. 34, No. 4,
1996, Pp. 247-253.
Book: S. Kou, Welding metallurgy, John wiley & sons, 2nd Ed., 2003.
Proceeding: A. Klein, Proc. Conf. Corrosion 83, NACE, California, 1983, Pp. 257-266.

 -4فايلهای مورد نياز برای ارسال
الف) فايل  Wordمقاله بطور كامل و بصورتي كه عکس هاي مقاله داراي وضوح مناسب باشد
ب) فايل  PDFمقاله بدون نام و مشخصات نويسندگان
 -5ارسال مقاالت
 جهت ارسال مقاله به فصلنامه علمي پژوهشي علوم و مهندسي خوردگي بايد پس از ورود به حساب خود در سايت انجمن
خوردگي ،به بخش "مقاالت" مراجعه كنيد .در صورتي كه هنوز در سايت حسابي نداريد ميتوانيد با مراجعه به صفحه ثبت
نام و پيروي از دستورالعمل موجود در آن صفحه يک حساب ايجاد كنيد.
 براي ارسال مقاله بر روي لينک مقاالت كليک نموده و مقاله جديد خود را طبق فرمت مشخص شده ارسال نماييد.
 -6فرايند ارزيابی
مقاالت ارسالي توسط هيئت تحريريه وباهمکاري كميته داوران بررسي وپس ازتاييد نهايي ،طبق ضوابط فصلنامه كه به ارزش
علمي مقاله و ياشخصيت نويسندگان بستگي ندارد ،بهنوبت چاپ خواهند شد.
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