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راهنماي تدوين چکیده مقاله مبسوط هشتمین کنفرانس ملی زلزله و سازه

عنوان حداکثر در  8خط ()B Titr 12pt
(دو خط فاصله با قلم ) B Zar 12 pt
نويسنده اول ،1نويسنده دوم(B Zar 11 pt, Bold) ... ،2
 -1عنوان (مرتبه علمي) ،آدرس کوتاه شامل نام گروه ،دانشگاه ،شهر ،کشور نويسنده اول )(B Zar 10 pt
آدرس پست الکترونيکي نويسنده اول )(Times New Roman 10 pt

 -2عنوان (مرتبه علمي) و آدرس کوتاه شامل نام گروه ،دانشگاه ،شهر و کشور نويسنده دوم )(B Zar 10 pt
آدرس پست الکترونيکي نويسنده دوم )(Times New Roman 10 pt

(يك خط فاصله با قلم ) B Zar 12 pt
چكيده )(B Zar 10 pt, Bold
يك خط فاصله با قلم () B Zar 10 pt
اين راهنما جهت استفاده نويسندگان براي تنظيم چکيده مبسوط مقاالت فارسي مطابق الگوي واحد اين کنفرانس ارائه شده
است .چکيده مبسوط با در نظر گرفتن متن ،جداول ،نمودارها و اشکال حداکثر ميتواند در دو صفحه باشد و صفحات نبايد
شماره داشته باشد .براي نگارش مقاالت فارسي بهتر است از نرم افزار  Word 2007استفاده شود .متن مقاله در صفحه با
ابعاد  108ميليمتر در  258ميليمتر ،بصورت تك ستوني و با حاشيه  20ميليمتر از باال 22 ،ميليمتر از پايين 25 ،ميليمتر از راست و
 22ميليمتر از چپ تهيه گردد .از فونت ) (B Zar 11 ptو فاصله خطوط  singleدر تهيه متن اصلي مقاله استفاده گردد.
رعايت اين دستورالعمل براي همه نويسندگان اجباري است.
بطور کلي چکيده مبسوط بايستي به سه پاراگراف تفکيك گردد:اهداف ،يافتهها و نتيجه گيري .اولين خط همه پاراگراف ها
 5ميليمتر فرورفتگي داشته باشد .در بخش اهداف ،اهداف اصلي مطالعه حاضر بايد ارائه گردد .بعالوه اين بخش بايد شامل
اطالعات الزم براي تفسير نتايج نيز باشد .بخش دوم بايد مهمترين نتايج بدست آمده را به اختصار ارائه و بررسي نمايد .نتيجه
گيري هاي اصلي از مطالعه حاضر بايستي در آخرين پاراگراف آورده شود .اشکال و جداول بايد بطور جداگانه در صفحه
دوم چکيده قرار گيرند.
مراجع به عنوان آخرين قسمت چکيده مبسوط بايد با قلم ) (B Zar 10 ptنوشته شود .ترتيب ارائه مراجع به ترتيب ظهور
آنها در داخل متن مقاله ميباشد و اعداد بايد داخل براکت مثل ] [2نمايش داده شوند .براي هر مرجع مشخصات کافي بر طبق
چهارچوب استاندارد ،همچون مثال هاي زير ،بايد آورده شود.
يك خط فاصله با قلم () B Zar 10 pt
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سالجقه ،ع ،و قليزاده قلعه عزيز ،س ،طراحي يك شبکه عصبي جديد براي کاربرد در مسايل مهندسي،
[]4

هفتمين کنفرانس بين المللي مهندسي عمران ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران.1205 ،218-282،
هر شکل بايستي شماره و توضيح داشته باشد مانند شکل  .1توضيحات بايد پايين شکل و با قلم )(B Zar 10 pt Bold
نوشته شود .تمامي اشکال بايد در داخل متن ارجاع داده شود.
يك خط فاصله با قلم () B Zar 10 pt
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شکل ( : )1طيف طرح االستيك  5%ميراي  UBCو طيف هاي متناظر با زلزلهها
يك خط فاصله با قلم () B Zar 10 pt
مانند  ،Error! Reference source not found.Error! Reference source not found.هر
جدول بايستي داراي شماره و توضيح باشد .توضيحات بايد باالي جدول و با قلم ) (B Zar 10 pt Boldنوشته شود.
تمامي جداول بايد در داخل متن ارجاع داده شود.
يك خط فاصله با قلم () B Zar 10 pt
جدول ( :)1نتايج آزمايش شبكه  WRBFدر پيشبيني مقادير پريودهاي مهم
) (%ماکزيمم خطا

) (%ميانگين خطا

پريودهاي موثر در رفتار ديناميکي سازه
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همه مقاالت فرآ يند بررسي را در کميته داوري طي خواهند کرد .براي اينکه مقاله اي در فرآيند بررسي قرار گيرد،
نويسندگان بايد چکيده خود را با فرمت  Wordو از طريق سايت  www.ces8.endri.irارسال نمايند .لطفا تمامي موارد
(متن ،اشکال و جداول) را در يك فايل واحد قرار دهيد .پذيرش مقاالت تحويل داده شده به اطالع نويسنده مسئول آن ها
خواهد رسيد .مقاله اي که پذيرش نهايي يا مشروط دريافت کند ،بايستي بر اساس اصالحات خواسته شده تصحيح گردد و
دوباره فرستاده شود.

