
  
  اي هسته فناوري و تابش نشریه در نگارش نحوه                                                                              تابش و فناوري هسته اي            نشریه 

I 
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  )، وسط چین12، با قلم B Lotus(  2و نام خانوادگی ، نام*2و1و نام خانوادگی  نام

   )، وسط چین10، با قلم B Lotus( سازمان یا دانشگاه، نام شهر، نام استان، نام کشور مرتبه دانشگاهی، نام 1
  گروه فیزیک، دانشگاه گیالن، رشت، گیالن، ایران دانشیار،  2

  

  )13تاریخ پذیرش مقاله: */*/** - 13مقاله: */*/** دریافتتاریخ (

 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  )10، با قلم B Lotus(. 5678-1234نام استان، نام شهر، نام سازمان و یا دانشگاه، نام دانشکده و یا گروه (مربوط به نویسنده مسئول)، کد پستی:   *

  )single )9, Italic, Font Times New Roman خطوط ۀفاصل¤ JRNT@guilan.ac.irپست الکترونیکی: 

 (B Lotus, Font 14, Bold)  چکیده

در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداري  .کندبراي مجله تابش و فناوري هسته اي را ارائه مینهایی مقاله  این الگو، ساختار
اهداف آن، اساس کار و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار به طور مختصر اشاره شود. شود و مستقیماً به مسالۀ مورد مطالعه و 

در بخش باشد.  و تک ستونی کلمه باشد. چکیده باید به تنهایی کامل و فقط داراي یک پاراگراف 100طول چکیده در مقالۀ کامل بیشتر از 
م نویسنده مسئول ضروري است و آدرس مکاتباتی و ایمیل وي در پانویس صفحه اول نویسندگان، درج عالمت ستاره (*) در باالي اس

و پس از ثبت نام   jrnt.guilan.ac.irوبگاه نشریه به آدرس طریق  ازمقاالت . گردد تهیه  single خطوط ۀفاصلبا  چکیده .درج گردد
 Times New Roman, Fontکلمات انگلیسی به کار رفته با قلم (و   (B Lotus, Font 12, Italic)  متن فارسی با قلم .گردد ارسال نویسنده

10, Italic.( 
 

و اصطالحات  اتکلم واژه که با ویرگول از هم جدا شده باشند.  5و حداکثر  3حداقل (B Lotus, Font 14, Bold) :کلیدي هايواژه
 )Times New Roman, Font 10( قلمکلمات انگلیسی به کار رفته با و   (B Lotus, Font 12) فارسی با قلم

 13*، شماره *، ** سالنشریه تابش و فناوري هسته اي، 

 ای��ش و �ناوری ���ه ��ر�
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 )B Nazanin, Font 10, Bold( 13** ،* شماره ،* جلد               خانوادگی نام و نام ، خانوادگی نام و مجله تابش و فناوري هسته اي             نام

II 
 

  (B Lotus, Font 14, Bold)عنوان اصلی ، مقدمه . 11

  3هاي  با فاصله A4 کاغذ اندازه در Word XP افزار نرم با مقاله

از طرفین و فاصله  يمتر سانتی 2پایین و ي از باال و متر سانتی
 نمونه این مطابق و به صورت دو ستونی، Multiple, 1.15خطوط 
 باشد. cm 1.27ها از یکدیگر  فاصله ستون. شود تدوین مقاله

 5پاراگراف هاي دوم به بعد در هر عنوان با فرورفتگی به اندازه 
متر از شروع سطر و بدون فاصله پس یا پیش از پاراگراف  میلی

  شود.  است. اما بخش جدید با یک سطر فاصله آغاز می
 یا مؤلف خود توسط شده انجام کار روي بر مقاله، نوشتن در
 اجتناب کلی مطالب دنکر عنوان از امکان حد تا و تأکید مؤلفان
حساب  ایمیلنتیجۀ داوري مقاالت از طریق روند داوري و . شود

اي  شود. مقاله اعالم می )jrnt.guilan.ac.ir(کاربري در وبگاه مجله 
گیرد، باید با توجه به  که مورد پذیرش قطعی یا مشروط قرار می

  . تصحیحات احتمالی مورد نظر داوران بازنگري و آماده شود
قلم به کار رفته براي کلمات انگلیسی همواره نکته قابل توجه: 

شماره کوچکتر از قلم مورد استفاده براي کلمات  2به میزان 
قلم مورد استفاده در متن  فارسی با توجه به مکان مورد نظر باشد.

کلمات و براي ) B Lotus, Font12(   کلمات فارسیبراي  مقاله 
  .می باشد)Times New Roman, Font 10انگلیسی (

  

  عنوان اصلی با ،ساختار و الگوي نگارش مقاله . 2
  (B Lotus, Font 14, Bold)  
  

و  (B Lotus, Font 14, Bold) ي اصلیها عنوان همۀ بخش 
و  (B Lotus, Font 13, Bold) ي اولها وین زیربخشاعن

 شود.نوشته  (B Lotus, Font 12, Bold)هاي دوم  زیربخش
عنوان هر بخش یا زیربخش، با یک خط خالی فاصله از انتهاي 

  گذاري شود. و شماره ذکرمتن بخش قبلی 
هاي  االمکان از معادل ها و نامهاي خارجی، حتی براي واژه

هاي  . در مورد نامنمائیدفارسی مصطلح و مصوب استفاده 
ح فارسی، فقط در اولین لهاي غیرمصط خارجی غامض یا معادل

واژه  1توان از معادل التینمی آنارجاع و بالفاصله پس از ذکر 
 (Times New Roman, Font 9) با قلم به صورت پانویس

متن اصلی مقاله شامل مقدمه،  .استفاده نمایید) 1(شروع با عدد 
گیري است. سعی شود این  بحث و نتیجه ،روش تحقیق، نتایج

مستقل وجود داشته باشند. البته نویسنده ها به طور  بخش
دیگري نظیر مستقل نیاز بخشهاي اصلی  تواند در صورت می

  ارائه نماید. و غیره سازي مدلمواد و تجهیزات تحقیق، 
  

  با عناوین فرعی اول، مراجعاشاره به . 1 . 2
  (B Lotus, Font 13, Bold)  

  

به ترتیب ارجاع در متن  بایداشاره به مراجع در داخل متن 
) و در داخل مراجع به همراه شمارة مرجع داده شده (در بخش

مراجع متوالی را به کمک عالمت     کروشه، [ ]، انجام شود.
) و چندین مرجع مجزا و متفاوت 5تا  1(یعنی مراجع  ]1- 5[

) 5و  3، 1(یعنی مراجع  ]1، 3، 5براي یک مطلب را بصورت [
 نشان دهید. 

  
 

  با عناوین فرعی اولصفحات مقاله،  دتعدا .2. 2
  (B Lotus, Font 13, Bold)  

 A4صفحۀ  15، تعداد صفحات مجاز هر مقالۀ کامل حداکثر
  است.
  

عناوین فرعی ، ، نمودارها، تصاویر و جداولها شکل. 3. 2
  (B Lotus, Font 13, Bold)  با اول

  
 (B Lotus, Font 12, Bold)عناوین فرعی دوم ، ها شکل. 1. 3. 2

                                                           
1- Latin  (Times New Roman, Font 9) 
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III 
 

باید داراي شماره و عنوان (توضیح) باشـند کـه بـه     ها شکل
شـوند.   گـذاري مـی   شـماره  1چین و به ترتیـب از   صورت وسط

توانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید  می ها شکلنمودارها و 
هـا   اي که در صورت چاپ سیاه و سفید رنگ باشند ولی به گونه

 .و جزییات آنها قابل تشخیص باشد

و در ، پس از محل ارجاعدر داخل متن و  دبایشکل میهر 
درج و ...  2، شکل1شناسه شکلو با پایین و یا باالي صفحه 

ارجاع شود. در تهیۀ  ها شکلبه همۀ گردد. در متن مقاله باید 
ها و راهنماي  ها، کمیت توجه کنید که اندازة اعداد، واژه ها شکل
) به قدر کافی بزرگ باشند تا پس از درج در Legendها ( منحنی

 dpi ها شکلحداقل کیفیت  مقاله، کامالً واضح و خوانا باشند.

هر شکل را با یک سطر خالی فاصله از متن ماقبل و  باشد.  300
و نمودارها  ها شکل(توجه شود که خود ما بعد آن قرار دهید. 

چین نسبت به طرفین ستون قرار   نیز باید در موقعیت وسط
 ,B Lotus, Font 11) با قلم زیرنویس فارسی اشکالگیرند). 

Bold) قلم از و براي کلمات انگلیسی (Times New Roman, 

Font 10, Bold) .استفاده شود  
  

 (B Lotus, Font 12, Bold)عناوین فرعی دوم ، جداول. 2. 3. 2

جداول باید داراي شماره و عنوان باشند که بصورت 
، 1جدولشناسه و با  گذاري شماره 1چین و به ترتیب از  وسط
در باال و یا پایین صفحه و   جدولهر شوند.  می و ...  2جدول

  ، درج شود. شود جایی که به آن ارجاع میپس از 
ها در جدول الزامی است. هر جدول با یک  ذکر واحد کمیت

و با زمینه  سطر خالی فاصله از متن ماقبل و مابعد آن قرار گیرد
دستورالعمل در  مطابق 1جدول. سفید و بدون قاب اضافی باشد

از استفاده از خطوط عمودي در جداول  آمده است. ادامه
جز در باال و ه داري شود. استفاده از خطوط افقی نیز بخود

 پایین جدول مجاز نیست.

  
. نمونه شکل مجله تابش و فناوري هسته اي، شکل ها بدون 1شکل

حاشیه و با برچسب هاي فارسی و همسانی واحدها. شکل ها 
و براي کلمات  (B Lotus, Font 11, Bold) قلمواضح باشد. 
  (Times New Roman, Font 10, Bold) انگلیسی

 

. نمونه جدول مجله تابش و فناوري هسته اي، بدون 1جدول
 (B Lotus, Font 11, Bold) قلمخطوط عمودي و بدون رنگ.  

  (Times New Roman, Font 10, Bold) و کلمات انگلیسی

   مرکزي میدان دید    میدان دید مفید  مشخصات
(B Lotus, Font 11)      (Times New Roman, Font 10)  

  mm(  08/4    95/3توان تفکیک (
  % 73/1    % 75/1  یکنواختی ذاتی

  
چین  نیز باید در موقعیت وسط ها توجه شود که جدول

براي کلمات  باالنویس جداول قرار گیرد. ستوننسبت به طرفین 
و براي کلمات  (B Lotus, Font 11, Bold) با قلم فارسی

 .باشد (Times New Roman, Font 10, Bold)      انگلیسی
باشد باید شماره مرجع در  داراي مرجع   اگرشکل یا جدول

 ذکر شود.جدول شکل یا داخل کروشه در انتهاي عنوان 

 
 

  با دومعناوین فرعی ، ها فرمولروابط ریاضی و  .2.4

  (B Lotus, Font 13, Bold)  
چین در یک یا چند سطر نوشته  ها به صورت چپ متن فرمول

ها  در نوشتن فرمول Microsoft Equation(استفاده از شوند. 
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IV 
 

گذاري شوند.  شماره 1رتیب از به ت ها . فرمولشود) توصیه می
شمارة هر فرمول در داخل پرانتز و در سمت راست سطر فرمول 

  خودداري نمایید.. از ارائه روابط اسکن شده قرار گیرد
  

)1(  

  
 (B Lotus, Font 14, Bold) ،گیري نتیجه .3

  

  گیري پس از متن اصلی مقاله الزامی است. وجود بخش نتیجه

  

  (B Lotus, Font 14, Bold)، تشکر و قدردانی
گیرد و  گیري قرار میدر صورت نیاز، این قسمت بعد از نتیجه

   گیرد. اي تعلق نمی به عنوان این بخش شماره
 

  (B Lotus, Font 14, Bold). پیوست، 4
، این قسمت قبل از مراجع قرار وجود پیوستدر صورت 

. باید به بخش پیوست (در صورت وجود) در متن مقاله گیرد می
 اشاره شده باشد. 

  
  (B Lotus, Font 14, Bold)، مراجع
گیرد. مراجع در انتهاي  اي تعلق نمی عنوان این بخش شمارهبه 

و در داخل  شود مقاله به ترتیبی که در متن به آنها ارجاع می
مراجع . آیند ، میکروشه و بیرون زدگی مناسب در پاراگراف

 ,B Lotus) و با قلم از مراجع انگلیسی به صورت مجزا فارسی

Font 11)  با قلمو مراجع انگلیسی (Times New Roman, Font 

صورت کامل و در ه مشخصات هر مرجع ب .گردد درج (10
نام نشریه به  ذکر شود. هاي زیر) (نمونهقالب استاندارد 

  صورت ایتالیک و مخفف ذکر گردد.
 

[1] M. F. Smith, C. E. Floyd, R. J. Jaszczak, R. E. 
Coleman, Reconstruction of SPECT images using 
generalized matrix inverses, IEEE T Med Imaging, 
11(2), 165-175, 1992. 

[2] UNSCEAR. United Nations Scientific Committee on 
the Effects of Atomic Radiation, Sources and Effects 
of ionizing Radiation. UN, 2000. 

[3] S. Cherry, J. Sorenson, M. Phelps, Physics in 
Nuclear Medicine, 3rd Edition, Elsevier Health 
Sciences, Philadelphia, 2003. 

 روش دو مقایسۀ، کاکویی ا.ترکیهاي اصفهانی ،  م.رحیمی ،  م. ]4[
 گیري اندازه براي تشدیدي پراکندگی و اي هسته کنش برهم
مجله سنجش و ، متخلخل نانو آلومیناي در اکسیژن عمقی نمایۀ

  .1392، 46- 41)، 1( 4، ایمنی پرتو
آشنایی با معاهده منع گسترش سالح هاي غریب آبادي،  ك. ]5[

موسسه مطالعات )، 93+2و پروتکل الحاقی ( (NPT) هسته اي
  .1383، تهران، و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران

کرین ( اي ا فیزیک هستهبآشنایی  ،رهبر  م.ابوکاظمی ،  ا. م. ]6[
  .1371، ، تهرانمرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول )،کنت

  مقاله فارسی:
نام خانوادگی نام نویسنده اول، نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام 

، دوره (جلد)، شماره نام نشریهخانوادگی نام نویسنده سوم، عنوان مقاله، 
  (B Lotus, Font 11)صفحات، سال انتشار. 

  کتاب تالیفی:

نام خانوادگی نام نویسنده اول، نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام 
، محل نشر، سال نام ناشرخانوادگی نام نویسنده سوم، عنوان کتاب، 

  (B Lotus, Font 11) انتشار.

  کتاب ترجمه شده:
نام خانوادگی نام مترجم اول، نام خانوادگی نام مترجم دوم و نام 

مترجم سوم، عنوان کتاب (نام خانوادگی نام نویسنده اول، خانوادگی نام 
نام خانوادگی نام نویسنده دوم و نام خانوادگی نام نویسنده سوم به 

 (B Lotus, Font 11) ، محل نشر، سال انتشار.نام ناشرفارسی)، 
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Title for Your Paper (Times New Roman, Font 14, B) 

A. BBB1, C. D. EEE2* (Times New Roman, Font 11, B) 

1.Ph.D Student, Department of Physics, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran (Times New Roman, Font 10, I) 
2. Professor, Department of Physics, University of Guilan, Rasht, Guilan, Iran (Times New Roman, Font 10, I) 

 
* Corresponding author’s E-mail:  email@guilan.ac.ir  (Times New Roman, Font 10, I) 

 
(Received: */*/*u- Accepted: */*/*) 

 
 

ABSTRACT (Times New Roman, Font 12, B) 
Abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 

abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract abstract 
abstract abstract abstract abstract (Times New Roman, Font 12). 
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