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راهنمای نگارش و ارسال مقاالت
تستیة قساز گسفتي اجصای هقالِ تِ ایي ضسح است :ػٌَاىً ،ام ًَیسٌدگاى ٍ ًام هؤسسِ هحل کاز آًْا ،چکیددُ فازسد ٍ ،اضگداى
کلیدی تِ فازس  ،ػٌَاى اًگلیس ٍ ،اضگاى کلیدی تِ اًگلیس  ،هتي اصل هقالِ تا تخص تٌددیّدای هٌاسدة ،فْسسدت ػالیدن،
هساجددددغ ،خیَسددددتّددددا ،جدددددٍ ّددددا ٍ ضددددکلّددددا لضدددداهل ًوَنازّددددا ،هٌحٌدددد ّددددا ٍ ػکدددد ّددددا .
ػٌَاى :ػٌَاى هقالِ تاید حداکثس نز  23کلوِ ٍ هؼسف هحتَای هقالِ تاضد .اتتدای ٍاضُّدای اصدل ػٌدَاى اًگلیسد هقالدِ تداحسٍف تصزگ لًَ Capitalضتِ ضَن .هثا :

A New Nonlinear Model for Flexural Vibration Analysis of a Cracked Beam

نام نویسندگانً :ام ًَیسٌدگاى تاید تِ تستیث کِ هایل ّستٌد نز ًطسیِ چاج ضَن ،هطخص گسنن .نزصَزت کِ تؼدانًَیسٌدگاى تیص اش یک ًفس تاضد ،اػالم ًام ًَیسٌدُ ای کِ طسف هکاتثِ ًطسیِ است ضسٍزی است ،نز غیس ایي صَزت ّویطِ
ًَیسٌدُ اٍ طسف هکاتثِ خَاّد تَن.

چکیده :چکیدُ فازس ٍ اًگلیس هقالِّ ،سکدام حداکثس نز  231کلوِ ضاهل :تؼسیف هَضَع ،زٍش تحلیل ٍ ًتایج ضداخصتِ نست آهدُ ،نز صفحِ جداگاًِ ای اش هتي هقالِ تایح ضَن .توام چکیدُ تاید نز یک خازاگساف ًَضتِ ضدَن .چکیددُ اًگلیسد
تاید تسجوِ کاهل چکیدُ فازس تاضد.

نمودارها ،جداول و تصاویرً :وَنازّا تاید اش ًظس تؼدان نز حد الشم ٍ کاف تاضٌد کِ ه تَاًد نز ناخل هقالدِ ٍ یدا اًتْدایآى آٍزنُ ضَن .خ

اش خریسش هقالِ ّسکدام تس زٍی یک صفحِ جداگاًِ تا قلن سیاُ ٍ تِ اًداشُ ای کدِ احتیداب تدِ کَچدک یدا

تصزگ کسنى ًثاضد لحداکثس ػسض  15 cmتا چاج لیصزی تْیِ ضدُ ٍ ّوساُ هقالِ ازسا ضًَد .الشم تِ ذکس است تا خدریسش
ًْای هقالِ ًیاشی تِ جدا کسنى تصاٍیس اش هتي آى ًو تاضد .حسٍف ٍ اػدان جداٍ ٍ ًوَنازّا تاید کاهالً ٍاضد ٍ اًدداشُ آًْدا
هتٌاسة تا حسٍف هتي تاضد .ػٌاٍیي سطسّا ٍ ستَىّا نز ًوَنازّا ٍ جدداٍ ٍ تَضدیحات نزب ضددُ نز ناخدل تصداٍیس تایدد
فازس تاضٌد.

معادالت :نز صَزت استفانُ اش هؼانالت نز هقالِ ،توام هؼانالت تاید تِ صَزت خَاًا تا حسٍف ٍ ػالیدن هٌاسدة ،حسٍفنیٌدضًَدّ .س هؼانلِ تاید ضوازُ¬ ای ناضتِ تاضد کِ نز ناخل خساًتص ٍ هواس تِ حاضیِ زاست صفحِ ًَضتِ ضَن .ضوازُ هؼدانالت

 ٍ یداWord  هؼانالت حتوا تا استفانُ اش یک اش ًدسم افصازّدای. ضسٍع ٍ تِ ضوازُ ّای تساتس تا تؼدان هؼانالت ختن ضَن2اش ل
 سداًتیوتس7  ّونٌیي نقت ضَن هؼانالت ٍ فسهَ ّا تا ػسض حداکثس. ... ٍ Symbol  ًَضتِ ضَن ٍ ًِ تا اتصازMathType
. حسٍفنیٌ ضًَد21  ٍ تا اًداشُ قلنItalic ًِ ٍ Regular  تِ صَزت، لنز صَزت تصزگ تَنى فسهَ آى زا تطکٌید

 هساجدغ فازسد اش سدوت. هساجغ تاید نز هتي هقالِ نز ناخل [ ] تِ تستیث کِ استفانُ ضدُ اًد ضوازُ گرازی ضًَد:مراجعِ زٍش نزب هساجغ نز اًتْای هقالِ ت. هساجغ تِ صَزت تک ستًَ تایح ضًَد.زاست ٍ هساجغ التیي اش سوت چح ًَضتِ ضًَد
:ضسح شیس است
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هقالِ تاید نز یک زٍی کاغر  ،A4تِ صَزت نٍ ستًَ تا ػسض ّس ستَى  7ساًت هتس ٍ حدداکثس  35سدطس نز ّدس صدفحٍِ ،

زػایت  4ساًتیوتس حاضیِ اش چْاز طسف ،تا قلن فازس  ٍ B Lotus 23قلن اًگلیسد  Times New Roman 10تایدح
ضَن.
 نز هتي هقالِ تا حد اهکاى اش ًَضتي کلوات غیس فازس خَننازی ضَن. استفانُ اش خاٍزق هجاش ًو تاضد .لنز صَزت ًیاش ،تَضیحات اًگلیس زا نز خساًتص تؼد اش ٍاضُ هَزن ًظس قید ًوایید. -تواه صفحِ ّای هقالِ تاید نازای ضوازُ تَنُ ٍ تؼدان آًْا اش  21تیطتس ًثاضد.

 نستَزّای ًقطِ گرازی نز ًَضتاز هتي زػایت ضَن .هثالً گراضتي فاصلِ قثل اش ًقطِ لٍ ٍ .یسگدَ ل ٍ ،ػالهدت سدؤا لالشم ًیستٍ ،ل تؼد اش آى ّا نزب یک فاصلِ الشم است.

ازسا هقالِ :ازسا هقالِ اش طسیق خست الکتسًٍیک ٍ ّنچٌیي تِ صَزت تحَیل ًسخِ خسیٌت ضدُ اهکاى خریس است .تِ
ًَیسٌدگاى هحتسم تَصیِ ه ضَن هقالِ ّای خَن زا تا ًسم افصازّای هتداٍ ٍ تسجیحاً تا  Microsoft Wordتْیِ ًوَنُ ٍ
سِ ًسخِ اش هقالِ زا لکِ یک ًسخِ آى تدٍى ًام ًَیسٌدگاى تاضد ّوساُ تا  CDتِ نفتس ًطسیِ ازسا فسهایٌد ٍ.یا ایٌکِ هقالِ
زا اش طسیق خست الکتسًٍیک "  "en.journal@eqbal.ac.irارسال فرمائيد.

