شیوهنامه تحریر مقاله فصلنامه انجمن سرامیک
ترتیب قرارگیری اجزای مقاله به شرح زیر است:
عنوان -نام نویسندگان و نام مؤسسه محل کار آنها -چکیده فارسی -واژگان کلیدی به فارسی-متن اصلی مقاله
با بخشبندی مناسب شامل (مقدمه-فعالیتهای تجربی-نتایج و بحث-نتیجهگیری-مراجع)
عنوان :عنوان مقاله باید حداکثر در  21کلمه و معرف محتوای مقاله باشد (قلم بی نازنین پررنگ و با اندازه .)21نام نویسندگان :نام نویسندگان باید به ترتیبی که مایل هستند در نشریه چاپ شود ،مشخص شود .درصورتیکه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد ،اعالم نام نویسندهای که طرف مکاتبه نشریه است ،ضروری است؛ در
غیر این صورت همیشه نویسنده اول طرف مکاتبه خواهد بود ( قلم بی نازنین پررنگ با اندازه .)24
چکیده :شامل تعریف مسئله ،روش حل و نتایج عمده بهدست آمده باشد (قلم بی نازنین پررنگ با اندازه .)21و بههمراه واژگان کلیدی در صفحهای جداگانه از متن مقاله باشد.
واژگان کلیدی 4 :واژه (قلم بی نازنین پررنگ با اندازه  21بهصورت ایتالیک)متن اصلی مقاله با مقدمه آغاز و با نتیجه گیری به پایان میرسد .بخشهای متن اصلی و همه صفحات بهترتیبشمارهگذاری شود و تعداد صفحات بیشتر از 7صفحه نباشد  .با ترتیب گفته شده در باال آورده شود (برای تایپ
متن فارسی قلم بی نازنین و با اندازه  24و برای متن انگلیسی قلم  Times New Romanو اندازه)21
فاصله خطوط در کل مقاله بهصورت سینگل باشد.
مراجع :در متن مقاله شمارهْ مرجع در داخل کروشه [] آورده شود .همهْ مراجع به ترتیبی که در متن آمدهاندشمارهگذاری و مرتب شوند .فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است در فهرست
مراجع آورده شوند .مراجع فارسی از سمت راست و مراجع التین از سمت چپ نوشته شوند  .مراجع به صورت
یک ستونی تایپ شوند  .در صورت لزوم نام مؤلفان مراجع در متن مقاله به فارسی نوشته شود و از به کار بردن
واژههای التین در تمامی قسمتهای مقاله خودداری شود .در فهرست مراجع ذکر نام مؤلفان ،عنوان مقاله ،نام
نشریه ( به صورت کامل و بدون استفاده از حروف اختصاری)  ،جلد ،صفحهْ شروع و پایان و سال انتشار ضروری
است .به عنوان مثال مراجع فارسی [ ،]2مقاله منتشر شده در نشریات [ ، ]1کتاب [ ، ] 3پایان نامه [ ، ] 4مقاله
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