مخاطبین محترم نشریه پیام ارک
با سالم و آرزوی موفقیت روزافزون؛
از آنجایی که هویت اجتماعی و شان ،منزلت و جایگاه هر سازمان و تشکل حرفه ای جز با ارتباط و تعامل
دائمی با جامعه ،شکل و مفهوم خود را پیدا نمیکند و نشریه هر سازمان پلی میان اهداف ،دیدگاه ها و
سیاست های آن سازمان با مخاطبان است ،لذا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بر آن است که هر چه
بیشتر در این زمینه کوشا باشد و بویژه در صدد است که مقاالت ،مطالب و آثار علمی ،فنی ،حرفه ای ،هنری،
ادبی ،اجتماعی و  ...را در فصلنامه پیام ارک منعکس نماید.
خواهشمند است اعضای محترم سازمان ،مطالب ،مقاالت ،دیدگاه ها و پیشنهادات خود را به کمیسیون
انتشارات سازمان :واقع در چایکنار ،بلوار استاد شهریار ،بعد از پل گلکار ،پایین تر از بنیاد
شهید و امورایثارگران ،طبقه  ،5واحد روابط عمومی سازمان (آقای رضا عالی) تحویل
فرمایند.
الزم به ذکر است که با پیشنهاد کمیسیون انتشارات و تصویب هیات مدیره ،برای مقاالتی که با تایید داوری
در فصلنامه سازمان چاپ گردند ،از پرداخت حق عضویت ساالنه معاف خواهند شد.
مسئولیت صحت و سقم مقاله به عهده نویسنده است و اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد،
نویسنده اول به عنوان مسئول آن مقاله شناخته می شود.
مهندسین گرامی لطفا در نوشتن مقاالت ،موارد زیر را رعایت فرمایید:
*متن اصلی مقاله با قلم  Bنازنین باشد.
*سایز قلم متن اصلی  12باشد.
*مقاله به جز چکیده به صورت دو ستونی آماده شود.
*تعداد کل صفحات مقاله  6صفحه باشد.
*مقاله بایستی شامل چکیده ،کلمات کلیدی ،مقدمه ،بدنه مقاله ،نتیجه گیری و منابع باشد.
*چکیده بین  250تا  300کلمه باشد.
*چکیده با قلم سایز  10نوشته شود.
*سایز عنوان اصلی  16و تعداد کلمات آن حداکثر  10کلمه باشد.
*کلیه عناوین مقاله پررنگ ) (Bدرج شود.

*سایز عناوین داخل مقاله  12باشد.
*مقاالت در عین فنی ،تخصصی و تحقیقی بودن باید ساده و روان بوده و قواعد نگارشی در آنها رعایت شود
و نبایستی قبال در نشریه یا همایش دیگری به چاپ رسیده یا تحت بررسی برای چاپ باشند.
*نام و نام خانوادگی ،مدرک تحصیلی ،نام دانشگاه محل تحصیل و همچنین عکس رنگی مولف باید در
قسمت باال ،داخل فایل مقاله ) (wordدرج شود.
*مقاالت دریافت شده برگردانده نمیشوند و هیات تحریریه در رد ،تلخیص یا ویرایش مطالب آزاد است.
*درج معادل التین اسامی و اصطالحات غیرفارسی متن در صورت وجود ،در پاورقی با شماره گذاری پی در
پی برای هر صفحه ضروری است.
*تصاویر مقاله در صورت وجود عالوه بر اینکه در محل مورد نظر در نرم افزار وارد شوند ،باید به صورت
جداگانه هم تحویل داده شوند.

