
 –انجمن مهندسی برق و الکترونیک ایران  نشریه راهنماي نگارش مقاالت براي
 شاخه اصفهان

 

 

ضمن تشکر صمیمانه از کلیه نویسندگان و پژوهشگران، تقاضا می شود مطالب خود را براساس موارد 
. ارسال نمایند نشریهزیر به   

 

 .صنعت باشدموضوع مقاله مربوط به صنعت برق و دستاوردهاي جدید در این  - 1

چنانچه معادل فارسی . شیوه نگارش مقاله به فارسی روان و بدون ابهام و پیچیدگی و واژه هاي التین در متن باشد - 2
 .رسا نباشد با ذکر شماره، معادل التین در زیرنویس آورده شود

عنوان مقاله نباید بیش از . عنوان مقاله باید روان، مختصر و مفید بوده و در برگیرنده محتواي تحقیق انجام شده باشد - 3
آدرس پست الکترونیک و در زیر عنوان نام و نام خانوادگی نویسندگان، مرتبه علمی یا سازمانی. کلمه باشد 20

 .نوشته شودبراي نویسنده مکاتبه کننده 

سانتی متر از  3با حاشیه هاي  A4در اندازه کاغذ و  دوستونیبه صورت صفحه   4تعداد صفحات مقاله حداکثر  - 4
 Times New Roman12و التین  Bzar 14سانتی متر از راست و چپ صفحه و با استفاده از قلم  2باال و پایین و 

 .تهیه شود Word2007در برنامه 

ها در باالي جدول قرار ها در زیر شکل و عنوان جدول عنوان شکل. ها باید داراي عنوان باشندها و جدول شکل  - 5
کنید، باید حتماً شماره آن مرجع را در  هاي سایر منابع استفاده میها یا جدول صورتی که از شکلدر . گیرند می

  .عنوان شکل یا جدول ذکر کنید
  
 حروف ترتیب به پایان در و شده گذاري شماره [] کروشه داخل فارسی اعداد با مقاله درمتن منابع، به ارجاع براي  - 6

  .شود آورده بار یک براي التین منابع سپس و فارسی منابع ابتدا الفبا
  :مراجع به صورت زیر تنظیم شود

  



 محل ناشر، نام مترجم، نام )تر پررنگ( کتاب عنوان )نویسندگان یا نویسنده( نام خانوادگی، نام   :کتاب 
انتشار انتشار،سال

 انتشار سال دوره، نشریه، نام )تر پررنگ( مقاله عنوان )نویسندگان یا نویسنده( نام خانوادگی، نام  : نشریه

 انتشارمقاله، تاریخ )تر پررنگ( مقاله عنوان )نویسندگان یا نویسنده( نام خانوادگی، نام   :اینترنتی منابع 
 کامل آدرس

  
 . مسئولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقاله بر عهده نویسنده یا نویسندگان است - 7

  
 

هاي داده شده در تهیه  گیرد که کلیه دستورالعمل الزم به توضیح است مقاله ارسالی در صورتی مورد ارزیابی قرار می
  .نشریه به چاپ خواهد رسید هریصورت تائید داوران و هیئت تحری و در مقاله رعایت شده باشد

  
  
  

  
  
  
  


