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مجله مواد نوین که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت چاپ و منتشر میشود مقالههای علمی که متن آن در هیچ مجله و
نشریه دیگری منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نگردیده باشد را میپذیرد .این مجله مقالههای علمی در زمینههای استخراج
فلزات ،انجماد ،بیومواد ،پوشش و آبکاری الکتریکی ،جوشکاری ،خوردگی و حفاظت از مواد ،ریختهگری ،سرامیک ،شبیهسازی
فرآیند ،شکل دادن فلزات ،طراحی قالب ،عملیات حرارتی ،کامپوزیت ،متالورژی پودر ،متالورژی فیزیکی ،متالورژی مکانیکی ،مواد
جدید ،مواد مغناطیسی ،مهندسی سطح و نانومواد را با رعایت موارد زیر مورد بررسی قرار داده و در صورت تایید داوران مقاله و
هیئت تحریریه چاپ خواهد نمود.
روش نگارش و تدوین
 نحوه ارسال مقاله به این مجله از طریق سایت  http://journals.miau.ac.ir/jnmمیباشد .مقاله باید حداکثر در  15صفحهبه صورت دو ستونی با فاصلهی سطور  1 Linesوحاشیهی  2/5سانتی متر از هر طرف ،فاصلهی  1/5سانتی متر بین دوستون و
تورفتگی به فاصلهی  4حرف در شروع پاراگراف ها تهیه و به فرمت  word 2003ارسال شوند .جدولها و شکلها نیز در متن
مقاله قرار گیرد.
 مقاله با قلم  Nazaninتایپ و اندازهی قلم به شرح زیر باشد:عنوان مقالهBold 14 :
عنوان قسمتهای مختلف مقاله Bold 12 :
عنوان قسمتهای فرعی داخل مقاله Bold 11:
متن مقاله 12 :معمولی
عنوان جدولها و شکلها Bold 11:
 عنوان جدولها در باال و عنوان شکلها در زیر آن ها بدون استفاده از پرانتز و پس از شماره مسلسل و خط تیره نوشته شده و بهنقطه ختم گردند .همچنین ،به جای بکار بردن عنوانهایی مانند نمودار ،تصویر ،عکس ،نقشه و  ...بطور کلی از عنوان شکل استفاده
شود .در شکلها نام متغیرها و مقیاس آنها در هر دو محور افقی و عمودی قید گردد.کلیهی واحدهای بکار رفته در شکلها و
جدولها در سیستم متریک ارایه شوند .اعداد داخل جدولها فارسی و اعداد روی شکلها التین باشند .جدولها بدون استفاده از
خطهای عمودی رسم شده و خطهای افقی نیز فقط برای جدا کردن عنوانها ،سرتیترها و سایر موارد ضروری بکار روند.
 شمارهی کلید فرمولها در داخل پرانتز درج گردد. درج منابع در متن مقاله با روش شمارهگذاری صورت گیرد .در این روش شمارهی مرجع در داخل کروشه قرار میگیرد. برگ مشخصات مقاله شامل نام خانوادگی و نام نگارنده یا نگارندگان مقاله ،مرتبهی علمی ،محل خدمت و نشانی آنها به هر دوزبان فارسی و انگلیسی به همراه شماره تلفن ،بویژه تلفن همراه و آدرس پست الکترونیکی نویسندهی مسئول مقاله در یک فایل
جداگانه  Wordارسال شود .در زیر عنوان مقاله از آوردن اسامی و مشخصات نگارندگان خودداری گردد.
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نباید تکرار دوبارهی نتایج باشد بلکه کلیات ،مفاهیم و تحلیل نتایج ارایه شود.
نتیجه گیری :مقاله حتماً باید دارای یک نتیجه گیری کلی در حداکثر دو تا سه پاراگراف باشد.
سپاسگزاری :در صورت لزوم می توان از همکاری و مساعدت اشخاص حقیقی و حقوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.
منابع :هرگونه استفاده از نتایج پژوهشهای دیگران (شامل یافتهها ،اشکال ،جداول ،فرمولها و  ).....در محل مناسب در مقاله با
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 ،43-59اسفند .1374
2- G. Ahmadi, "Overview of Computational and Analytical Modeling of Particle Transport and
Deposition in Turbulent Flows'', Scientia Iranica, Vol. 1, pp. 1-23, 1994.
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چکیده انگلیسی :در آخر مقاله باید ترجمهی انگلیسی چکیدهی فارسی مقاله نیز با قلم Times New Roman 12تهیه شود.
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