
باره تایپ مقاله  نکاتی در
یبًا اکثر مجالت علمی، مقاالت خود را به صورت تایپ شده می پذیرند. از این رو بیان برخی  امروزه تقر

 :از اصول تایپ مفید فایده است
 .تایپ می شود   ۱۶الف( عنوان مقاله در وسط سطر و با فاصله چهارسانتیمتر از باال با قلم یا فونت شماره  

یر عنوان و در وسط سطر و با فاصله ب( نام   سانتیمتر با قلم ترافیک شماره ده تایپ می شود  ۱٫۵مؤلف در ز
ج( رتبه علمی و محل خدمت مؤلف یا مؤلفان با عالمت ستاره یا شماره در پاورقی همان صفحه با قلم 

 .نازک شماره دوازده که متناسب با قلم پاورقی است، تایپ می گردد لوتوس

ین  ۱۴، با قلم لوتوس سیاه شماره ۰۳، ۰۲، ۰۱فرعی مقاله با شمارههای تفکیک کننده مانند  د( عناو
 .تایپ می شود 

ین فرعی با شماره های تفکیکی    .و … با قلم لوتوس سیاه شماره سیزده تایپ می شود   ۲۰۱،  ۱۰۱هـ( عناو
پاراگراف یا بند با کمی تورفتگی و( متن مقاله با قلم لوتوس نازک، شماره چهارده تایپ شده و ابتدای هر  

 )اشپون( با فاصله نیم سانتیمتر آغاز می گردد
 سانتیمتر و فاصله آنها از عنوان های فرعی دو سانتیمتر است ۱٫۵ز( فاصله بین سطرهای متن  

ین فاصله و سانتیمتر دو نیز پایین و  ح( فاصله حاشیه صفحه ها از هر طرف دو سانتیمتر و از باال  آخر
 .است سانتیمتر یک پاورقی با سطر

 .ط( نقل قول مستقیم در داخل گیومه با قلم لوتوس نازک شماره دوازده تایپ می گردد 
 .س( شماره صفحات در گوشه سمت چپ و باالی صفحه تایپ می گردد 

 ک( مقاله فقط باید بر یک روی صفحه تایپ شود 
 متنوع و متفاوت پرهیز کردل( در تایپ مقاله باید از بکار بردن قلم های 

با شماره هشت است و همین قلم برای  medium Times م( قلم انگلیسی الزم برای تایپ پاورقی
 .انگلیسی در متن و منابع با شماره ده استفاده می شود 

 


