
 

 

سمه تعالیاب  

 

 

"گشتاور " ییدانشجو یه علمینشر لب برایخوان ارسال مطفرا  

 (مجله گشتاور 20ه شماره یریئت تحریهکادر ت در یّ)عضو
 

در  مشارکتجهت  مختلف یلیمند مقاطع تحصان عالقهیدانشجو یاز تمامز، یگاه تبردانش یکانکم یمهندس دانشجویی یانجمن علم

ر یز یهابخشه، شامل ینشر اصلی موضوعات هایمحور د.ینمایم یارکدعوت به هم گشتاور ییدانشجو - یعلم نشریهشمارة  بیستمینانتشار 

  :خواهد بود

 .ت کنفرانسی و مقاالت مروریمعتبر داخلی و خارجی، مقاال یهاژورنالشده در چاپ پژوهشی - یمقاالت علم  (1

  ، یکاترونکمنترل، ک یو ارتعاشات، مهندس یکنامیجامدات، د مکانیک، یل انرژیتبد یهادر حوزه یآموزش - یمطالب متنوع علم  (2

 . کیمکان نانوو  یکانکم وی، بیاهسته یمواد، مهندس یکانکد، میتولنو، ساخت و  یهایافضا، خودرو، انرژهو

 .یکانکمدر حوزة  های تحصیلیهای کاری یا گرایشمراجع درسی، زمینهو  یتخصص یهاتابک کاربردی یمعرف  (3

 المللی.های ایرانی برجسته بینیا معرفی شخصیت یکانکم یدر عرصة مهندس یدانشمندان جهان نامهزندگی  (4

 .یکانکم یمهندس افزارهاینرمیا آموزش  یاربردک یمعرف  (5

 در دنیای امروز. یکانکم یمهندستکنولوژی مرتبط با  توسعه و دانش یمرزها ،نینو یهانهیزم  (6

 های مطرح تولیدی در دنیا.افزاری یا کارخانههای نرممعرفی کمپانی  (7

 .یالمللنیبرتر ب یهادانشگاه یمعرف  (8

 .صنعت ارتباط دانشگاه با با محوریّت ایعصن های برجستهکارآفرینمصاحبه با   (9

 دانشگاه تبریز. یکانکم یمهندسموفق  سابق و نالیالتحصفارغمصاحبه با   (10

 مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز. دهکدانش گروه مکانیک دیگو با اساتوگفت  (11

 های گذشته.مهندسی مکانیک و مراحل پیشرفت و توسعه آن در زمانتاریخچه   (12

 .یالمللنیبمعتبر داخلی و  یهاکنفرانسمسابقات،  مانند یکانکم یمرتبط با مهندس یدادهایرو یمعرف  (13

 ایام کرونا.در و نوآوری های شرکت های مطرح بررسی پیشرفت های علمی  (14

 دانشجویی مانند لینکدین و ویرگول.های اجتماعی علمی، فرهنگی یا ها و شبکهمعرفی پایگاه  (15

 و ... ، معرفی کتاب، کاریکاتور، داستان کوتاهنویسیمثل طنز یهنر -ی فرهنگ متنوع مطالب  (16

مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز مراجعه  انجمن علمی سایتوب صفحه گشتاور در به ،شتریاطالعات بسب کجهت توانند یمندان معالقه

                                                                                                                                    نشریه در ارتباط باشند. ایمیل یبا نشان کرده و یا

 آرمین خان محمدی

 سردبیر نشریه گشتاور
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 لب به نشریه علمی دانشجویی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریزانگارش و ارسال مط نامه وهیش 

  

 است.  یضرور یرعایت اصول نوشتار بر اساس قواعد نگارش فارس 

 های علمی بر اساس فارسی معیار نوشته شوند. مطالب و نوشته 

  و روان بودن متن ترجمه شده، دقت فرمایید. صحیحکنید؛ به میدر صورتی که از منابع خارجی استفاده 

 دست باشد. ای و صمیمی نوشته شود، زبان نوشتار در طول متن یکاگر مطلبی قرار است به زبان محاوره 

  ،متون فارسی با قلم در نگارش مطالبB Nazanin 14  و متون انگلیسی با قلمTimes new Roman 14 .نوشته شوند 

  صورت کامل درج شود و ارجاع از ، لینک آنها بههاتیساوبد. جهت ارجاع از ذکر شودر پایان مطالب  ستیبایم رفته کاربهمنابع و مآخذ

 استاندارد باشد. )شامل نام کتاب، نویسنده، جلد و ویرایش کتاب، فصل یا بخش مربوطه و سایر اطالعات الزم( به شکلها نیز کتاب

  خواهشمندیم از ارسال مطالب با حجم باال خودداری فرمایید. .باشدیم وورد صفحه 5الی  2لب ارسال شده، مطقابل قبول برای حجم 

 مرتبط بایستی درج گردد.ی هر صفحه وورد، حداقل یک عکس ازابه 

 در متن مطالب مشخص شده باشد. همچنین، اصل  هاعکست تقریبی شامل تصاویر مرتبط با موضوع بوده و نیز موقعیّ دفایل ارسالی بای

 د. پیوست مطالب ارسال شده موجود باشدر   png یا   jpgی هافرمتبا  ستیبایمفایل مربوط به تصاویر، نمودارها و... نیز 

 توانید برای جستجوی همان تصویر از و بدون واتر مارك باشند. می شود تمامی تصاویر با کیفیت باال سعیgoogle images  استفاده

 باالتری را فیلتر و جستجو کنید. تصاویر با کیفیت و حجم ، Toolsکنید و در قسمت 

  باشند. کپشن نیز دارای هاعکسی شده و گذارشمارهدر صورت وجود، حتماً  رفته کاربهو روابط ریاضی  هاعکسکلیه 

  صورتبهتواند در نشریه نویسنده، کلیپ متناسب با محتوا می دیدصالحدر صورت QR code  .نویسنده بایستی  بدین منظور،قرار داده شود

 قرارگیری را مشخص نماید.ت مناسب چنین موقعیّهم لینک گوگل درایو فیلم را نیز در انتهای فایل وورد خود قرار دهد.

 استفاده کنید. لینک توانید از اینکار می شود متن ارسالی را از نظر امالیی و نگارشی تا حد امکان ویراستاری نمائید. برای اینتقاضا می 

 از کلیدهای ترکیبی، فاصلهبرای ایجاد نیمها توجه شود. فاصله در واژهبه تفاوت فاصله و نیمفارسی متون  در نگارش  ctrl + shift + @ 

 .دنیاستفاده کروی صفحه کلید 

 

 در قالب دو فایل  ستیبایم البکلیه مطword  وpdf .ارسال گردند 

  ارسال فایل در زمانword  حتماً هنگام ،Save as  از منویtools  در بخشSave Options  مربوط به آیتم  یهاکیت، تمام

Preserve fidelity when sharing this document یهاستمیستفاوت فونت در  خاطربه ریختگیهمهرا فعال کنید تا فایل دچار ب 

 مختلف نشود.

 

 باشد. می  1401پنجم مرداد  اعالم آمادگی برای ارسال مطالب مهلت نیآخر 

  ،است 1401 مرداد 25تا آثار، ارسال  مهلت نیآخرهمچنین . 

  

 ّتوانید با به منظور این کار شما می ت تنوع مطالب، لطفًا زمینه همکاری خود را در زمان اعالم آمادگی بیان کنید.جهت مدیری

 ارتباط باشید.در  arminkhanmohammadii@gmail.com یا ایمیل   09032570508 شماره واتساپ

 ازطریق ایمیل دریافت خواهند شد. منظور هماهنگی بوده و مطالب صرفاً شماره تماس مندرج به قابل ذکر است 

  ؛ شودیمپذیرفته نشریه انجمن علمی مهندسی مکانیک  اجرایی دستورالعملشده و مطابق با تایپ صورتبه صرفاًمطالب

 ی مطالعه نمایند.خوببهنگارشی نشریه انجمن را  نامهوهیشبه همکاری الزم است پیش از ارسال مطالب،  مندانعالقه نیبنابرا
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 های قابل پذیرش:راهنمای ساختاربندی فایل 
 

  خام مطالب ردوو فایل -1

 کار رفته ه های بفایل عکس -2

 متن به همراه عکس باکیفیت pdf فایل -3

 فایل عکس پرسنلی باکیفیت نویسنده -4

ایمیل  - لیدانشگاه محل تحص -سال ورود  - یلیمقطع و رشته تحص - یو نام خانوادگ نامورد مشخصات نویسنده )وفایل  -5

 تیتر پیشنهادی برای موضوع( -ارتباطی 

 

 ایمیل زیر ارسال گردد. های نامبرده شده در قالب یک فایل فشرده )زیپ( از طریقاست فایل در نهایت خواهشمند 

sametabrizu1@gmail.com 
 

mailto:sametabrizu1@gmail.com

