راهنمای تهيه مقاله برای مجله علمی  -ترویجی
پژوهشنامه زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
عنوان مقاله (حداکثر  51کلمه)
نام و نام خانوادگی نویسنده اول ،درجه علمی و نام مؤسسه (قلم  BNazaninاندازه )51/1؛ آدرس پست الكترونيكی نویسنده اول
نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ،درجه علمی و نام مؤسسه (قلم  BNazaninاندازه )51/1؛ آدرس پست الكترونيكی نویسنده دوم
(نویسنده مسئول باید حتماً مشخص شود)

چكيده
چکيده فارسی باید طی یک یا دو پاراگراف شامل  051تاا

شود ،برای مثال ا عباارت «تحليال باارافزون» باهجاای

 011کلمه بهطور صریح اهميت موضوع ،روش تحقيا و اها

« ناااليز پااوش ور» اسااتفاده شااود .پيشاانهاد ماایشااود

نتایج پژوهش انجام شده را مطرح کند .چکياده انگلاايسی در

واژهنامهای در انتهای مقالاه ارائاه شاود و در ن عباارات

یک صفحه جداگاااانه شامل  051الی  011کلماه باه هماراه

انگليسی و معادل فارسی نهاا باا رکار شاماره در ماتن،

عنوان انگليسی مقاله ،نام نویسنده یاا نویساندگان باه تاين،

نوشته شود.

رتبه علمی و ناام مسسساه باه تاين و باه دنباال ن واژگاان

 اعداد غير صحيح در متن باید با ممياز فارسای نماایش

کليدی با قل  Times New Romanسااده باا انادا ه  ،00ارائاه

داده شوند .برای مثال عدد دوا ده و ني بایاد باهصاورت

گردد .چکيده باید فاقد شکل ،فرماول و کاراکترهاای ریاضای

 00/5نوشته شوند.

باشد (فقط متن).

 صيغه افعال در متن بهصورت سوم شخص مجهول باشد.

واژگان کليدی :حداکثر  5کلمه که موضوعات اصلی ،فرعی

 اندا ه و نوع قل های فارسی مورد استفاده برای هریاک ا

و سایر موضوعات مرتبط با مقاله را دساتهبنادی مایکنناد،

موارد طب جدول یر باشد:

به غيرا کلمات بهکار رفته در عنوان مقاله به عناوان واژگاان
کليدی ارائه شوند.

موقعيت استفاده

نام قل

عنوان مقاله

B Titr

14

نام نویسندگان

B Nazanin

10.5

عناوین بخشها

B Titr

12.5

متن اصلی

B Nazanin

12.5

اجمالی بخش های بعدی مقالاه ورده شاود .مقدماه باا قلا

متن جداول و شکلها

B Nazanin

10

 B Nazaninبا اندا ه  00/5تایپ شود.

توضيحات جداول و
شکلها (فارسی)

B Nazanin

10.5

Times New
Roman

8

Times New
Roman

10.5

مراجع انگلیسی

Times New
Roman

10.5

مراجع فارسی

B Nazanin

12.5

 -1مقدمه
در مقدمه باید اهميت موضوع و هدف پاژوهش ،معرفای
مسئله اصلی مورد بحث ،فرضيهها ،سواب و پيشينه موضوع،
ارتباط منطقی بين پژوهشهای گذشته و جااری باهصاورت
فشرده و منسج توضيح داده شاود و در انتهاای ن معرفای

 -2قوانين نگارش
در نگارش مقاله توجه به موارد یر ضروری است:

 برای کلمات غير فارسی ا معادل فارسی استفاده شاود.
باارای مثااال اسااتفاده ا کلمااه «لااذا» بااهجااای «پ ا »
توجيهی ندارد .برای لغات فنی نيز باید همين الگو پيااده

توضیحات جداول و
شکلها (انگلیسی)
عبارات انگلیسی داخل
متن

اندا ه قل

 -3متن اصلی
مطالب اصلی در این بخش درج میشاوند و بایاد شاامل
تعریف مفاهي مورد نيا  ،طرح تفصيلی مسئله و راهحل ارائه
شده و یا بررسایهاای صاورت گرفتاه ،باشاند .ماتن اصالی
فارسی با قل  B Nazaninبه اندا ه  00/5تایپ شود.
 -4بخشها و زیربخشها
عناوین فارسی بخشها با قل  B Titrباه انادا ه  00/5و
یر بخشهای بعدی تا سه یر بخش بهترتيب با هماان قلا
در یک اندا ه کوچک تر تایپ شوند .در ماورد یاربخشهاای
دیگر ( یر بخش چهارم ،پانج و  )...تنهاا ا پررنا کاردن
همان قل بهکار رفته در متن استفاده شود.
 -5شكلها ،جداول و روابط ریاضی
مناسب بودن وضعيت شکل ،جدول و رابطاههاای ریاضای
در قابل درک بودن مقاله نقش اساسی دارد .هر شکل بایاد در
نزدیکترین مکان به محل توضايحات داده شاده در ماورد ن
در متن قرار گيرد .اصل فایل شکلها و تصاویر به صاورت TIF
با وضوح حداقل  300dpiبه همراه فایل مقاله ارسال شود.
فارمولها (اندی  ،صفار و اُ ،حااروف بازر و کوچاک،
حروف تين و یونانی شبيه به ه و  )...به صورت واضح و در
برنامه فرمولنویسی  Word 2003تایپ شوند.
هر یک ا محورها در هر نمودار باید دارای کميت و واحاد
باشد .بهجای اساتفاده ا حاروف و نمادهاا در کميات بایاد ا
کلمات فارسی استفاده شود و واحد در داخل پرانتز نشان داده
میشود ،مانند مان (ثانيه) .م است که کميات و واحاد ن
در خارج ا نمودار ،در محل مناسب نشان داده شوند.
توضيحات تمام متغيرها ،پارامترها و نمادهاای جدیاد در
روابط ،چنانچه پيش ا ن توضيح داده نشدهاند ،بایاد بادون
فاصله بعد ا رابطه بيان شوند.
با توجه به اینکه پژوهشنامه بهصورت سياهوسافيد چاا
میشود ،متغير نمودارها باهوسايله اخاتفف اااهری ا ها
متمایز شوند.
 -6شمارهگذاری و ارجاع
شماره جداول ،شکلها و فرمولها بهترتيب رکار شااوند.

شماره و توضيح جدول در با ی ن و شماره و توضيح شکل
در یر ن درج میشود .شکل یا جدول پا ا معرفای ن،
در متن ااهر میشود .شماره جاداول و شاکلهاا در داخال
پرانتز ورده شود .اگر شکل یا جدول بهقدری بزر است که
نمیتوان ن را در یاک ساتون قارار داد مایتاوان ا هار دو
سااتون باارای ایاان کااار اسااتفاده کاارد .جااداول ( )0و ()0
نمونههایی ا جداول مناسب را نشان میدهند.
شکلهای ( )0و ( )0نموناههاایی ا اساتفاده مناساب ا
شکل را نشان میدهند.
شماره مراجع مورد استفاده بهترتيبی کاه در ماتن رکار
شدهاند مرتب شده و در داخل ] [ قرار میگيارد .در صاورت
رکر چند مرجع اگار مراجاع متاوالی باشاند ا خاط فاصاله
(مانند [ )]4-0و در غير این صورت ا ویرگول استفاده شود،
(مانند [.)]7 ،4 ،0
مراجع شکلها و جدولهای برداشت شده ا منابع دیگار
باید ه در متن و ه در انتهای عنوان شکل یا جدول ورده
شوند.
جدول ( :)5ارتباط بين شاخص خرابی و ميزان خرابی.
مشخصات ظاهری سازه

حد نهایی
شاخص خرابی

ميزان خرابی
بدون سيب

بدون تغيير شکل و ترک

1/10

وجود ترکهای متوسط تا شدید

1/00

در حد سروی

قلوهکن شدن پوشش بتن

1/63

قابل تعمير

کمانش رماتورها -نمایان شدن هسته

1/31

غيرقابل تعمير

ا بين رفتن مقاومت برشی و محوری

1/01

فروریزش

شكل ( :)5روند توليد سطوح شکست تصادفی.

جدول ( :)2مقادیر ضرایب سا نه و حداکثر خسارات محتمل برای ساختمانهای مصالح بنایی با درصدهای مختلف فرانشيز و پوشش بيمهای [.]9
نرخ خسارات لرزهای محتمل

شرایط بيمهنامهای
سه بيمهگزار

حداکثر پوشش

متوسط سا نه خسارت

 51سال

 011سال

 051سال

 511سال

 0111سال

1/1

011

%1/06

%0/00

%5/09

%06/15

%00/10

%64/73

0/5

011

%1/01

%0/30

%4/69

%00/35

%01/60

%60/59

5/1

011

%1/00

%0/67

%6/30

%01/00

%00/49

%61/33

01/1

011

%1/04

%1/97

%0/35

%7/96

%05/04

%03/31

1/1

01

%1/00

%0/97

%4/97

%00/66

%01/51

%60/61

5/1

01

%1/03

%0/03

%6/43

%9/70

%07/00

%07/30

شكل ( :)2تقسي بندی مقطع عرضی دیوار به المان فيبر.

 -7نتيجهگيری

انتشارات فرهن .

در این بخش نکات مه کار انجام شده و نتایج برگرفتاه
ا ن ورده میشود .این بخش فاقاد شاکل و جادول اسات.
عفوه بر ن ،میتوان به کاربردهای پژوهش انجام شده اشاره
و پيشنهادهایی برای ادامهی تحقي ارائه نمود.

 .0جعفریان ،یاسر و رخشنده ،مهران ( )0694مطالعه
مایشگاهی بر رفتار سيکلی و پتانسيل توليد فشار ب
حفرهای ماسه کربناتی بوشهر .مجله عمران مدرس،
(.51-67 ،51)6

سپاسگزاری

)3. Chen, L., Nie, L. Wang, X.F., and Li, J. (2005

در این قسمت ،نویسنده در صورت تمایل ا افارادی کاه
او را در تهيه مقاله یاری نمودهاند ،قدردانی میکند.

Seismic risk analysis of some electric power
equipment station in Suizhon. Journal of Jilin
University, 35(5), 641-645.

مراجع
مراجع بهترتيب اشاره در متن به صاورت یار در انتهاای
مقاله ورده شوند:
نام خانوادگی نویسنده ،نام بهطور کامل در فارسی (حرف
اول در انگليسی) .سال انتشار در داخل پرانتاز عناوان مقالاه
بهصورت عادی و عنوان کتاب بهصورت ایتالياک .ناام مجلاه
بهصورت ایتاليک ،دوره انتشار باه صاورت پررنا

و شاماره،

واژهنامه
پيشنهاد میشود واژهنامهای در انتهای مقاله ارائه شود و در
ن عبارات انگليسی و معادل فارسی نها با رکر شماره در
متن ،نوشته شود.
پيوستها
پيوستها در صورت لزوم ،شامل اطفعات اضافی ا جمله :برناماه-

شماره صفحات مجله که مقاله در ن چا شده است.

های کامپيوتری مورد استفاده در پژوهش ،فرمولهاای ریاضای و ...

 .0مقدم ،حسن ( )0600مهندسای لزلاه ،مباانی و کااربرد.

است که خوانندگان را در درک پژوهش کمک میکند.

