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راهنمای تدوین و ارسال مقاله
اص ًَیؼٌذگبى هحتشم دػَت هی ؿَد همبالت تبلیفی خَد هشتبظ بب هَضَع ٍ ّذف فصلٌبهِ هغبلؼبت
حمَق ػوَهی ،سا اص عشیك ثبت ًبم سٍی ػبهبًِ فصلٌبهِ بِ ًـبًی  https://jplsq.ut.ac.irبب سػبیت
ًىبت صیش اسػبل ًوبیٌذ.
 .1همبلِ دس بشًبهِ  ٍ Wordحذاوثش دس  20صفحِ تبیپ ؿَد .حبؿیِ صفحبت ٍ فًَت هتي بِ
ؿشح صیش اػت:
 حبؿیِ ػوت ساػت ٍ چپ صفحِ  ٍ 4/5حبؿیِ ببال ٍ پبئیي صفحِ 6
 فًَت للن ػٌَاىB Compase 18 :
 فًَت للن هتي فبسػی ٍ B nazanin 12 :فبصلِ خغَط Multiple 0.9
 فًَت للن هٌببغ فبسػیB nazanin 12 :
 فًَت للن هٌببغ ٍ چىیذُ اًگلیؼیTimes New Roman 10 :
 فًَت للن پبٍسلی فبسػیB nazanin 10 :
 فًَت للن پبٍسلی اًگلیؼیTimes New Roman 9 :

 ػشتیتشّب بب فًَت  B Compost Bold 18ؿشٍع ؿَد ٍ دس صیشتیتشّب بِ تشتیب ػبیض للن وَچه
ؿَد.
 بشای بخؾ بٌذی بْتش اػت اص ّیچ ٍاطُ ٍ حشفی اػتفبدُ ًـَد.
 .2اػن ٍ ػٌَاى ًَیؼٌذگبى اص فبیل اصلی همبلِ حزف گشدد .فبیل هـخصبت ًَیؼٌذگبى حتوب
جذاگبًِ ٍ بش اػبع فشهت اسائِ ؿذُ دس ػبهبًِ تٌظین ٍ اسػبل ؿَد.
 .3همبلِ ؿبهل چىیذُ فبسػی ٍ تشجوِ آى بِ اًگلیؼی  ،حذالل دس  ٍ 100حذاوثش دس  150ولوِ ؿبهل
هؼبلِ تحمیك ٍ سٍؽ ٍ ًتیجِ آى؛ ٍ ٍاطگبى ولیذی فبسػی ٍ اًگلیؼی ،حذالل  ٍ 5حذاوثش 10
ولوِ ،ببؿذ.
 .4اسجبػبت دسٍى هتي ،بال فبصلِ پغ اص ًمل هغلب داخل پشاًتض بِ صَست صیش روش ؿَدً( :بم
صبحب اثش ،ػبل اًتـبس ،ؿوبسُ صفحِ) .اگش اسجبع آخش جولِ اػت حتوب ًمغِ بؼذ اص پشاًتض
 .5اسػبل تؼْذ ًبهِ ًَیؼٌذُ هؼئَل ،هبٌی بش ایٌىِ همبلِ لبالً بشای چبپ بِ هجلِ دیگشی دادُ
ًـذُ یب دس جبیی چبپ ًـذُ ٍ دس حبل چبپ ًیؼت.

نکات مهم
ّ یأت تحشیشیِ ًؼبت بِ پزیشؽ ،ػذم پزیشؽ ٍ ّرش گًَرِ ٍیرشایؾ دس صهربى چربپ همبلرِ ،آصاد
اػت .
 هؼئَلیت وبهل ًظشّبی ابشاص ؿذُ دس همبلِ ٍ ًیض سػبیت حقوق مؤلفین ٍ پظٍّـرگشاى برِ ػْرذُ
ًَیؼٌذُ(گبى) همبلِ هی ببؿذ.
 همبلِای وِ هغببك ایي ساٌّوب تْیِ ًـذُ ببؿٌذ ،تَػظ وبسؿٌبع فصلٌبهِ بِ ًَیؼٌذُ جْت اػوربل
تغییشات بشگـت دادُ هیؿًَذ.
 همبلِ اسػبلی حذالل تَػظ دٍ داٍس اسصیببی خَاّذ ؿذ .چبپ همبلِ هٌَط برِ پرزیشؽ دٍ داٍس ٍ
تصَیب ًْبیی ّیبت تحشیشیِ خَاّذ بَد .همبلِ دس صَست تصَیب بشای چبپٍ ،یشایؾ هیؿَد.


داًـجَیبى الضاهبً ببیذ همبلِ خَد سا بب یه ػضَ ّیبت ػلوی داًـرگبُ یرب ؿرخا داسای هرذسن
دوتشی بصَست هـتشن اسػبل ًوبیٌذ.
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