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 گری انتشار  پژوهشنامه ریخته و دالیل اهداف
 ،یدارد. امروزه با توسعه علوم و فناور یدر توسعه فناور یاهیاست که نقش پا یمواد و متالورژ یمهندس رشته یهارشاخهیاز ز یگرختهیر یمهندس

انتشار  و دالیل تعدادی از اهداف شده است. شتریدر کشور ب یگرختهیر یو پژوهش یاز به توسعه علمیداشته است. لذا ن یشگرف یهاشرفتیهم پ یگرختهیر

 این مجله به شرح زیر عنوان می شود:

شده در  یمعرف یفناور دارتیاولو یهااغلب حوزه است که در یساخت مواد و قطعات فلز یهاروش نیترو با سابقه نیاز پرکاربردتر یکی یگرختهیر -1

 دارد.  ییکشور نقش به سزا ینقشه جامع علم

 یهاروشو .....(،  اژهایآلابر ،یمیزیمن ،یمس ،یمیتانیت ،یمینیآلوم ،یچدن ،یفوالد یاژهای)انواع آل اژهاینوع آلاز نظر  یگرختهیتنوع در مباحث ر  -2

آن  از،یمورد ن قطعات ابعادو  اندازه، شکلالست فوم، تحت خالء، ....(،  ق،یاز مرکز، دق زیگر ژه،یر ،یکوبش کست،یدر ماسه، دا یگرختهی)ر یگرختهیر

 کیپژوهشگران کشور در  یپژوهش یعلم یمستلزم انتشار دستاوردها ،یختگیگران و کاربران قطعات رآن نزد صنعت یاست که توسعه علم ادیچنان ز

 ( است.   ی)مادر یبه زبان فارس یپژوهش-یعلم یمجله کامال تخصص

 یهاهیدر ال یپژوهش-یدر مجالت علم ادیز ی. اغلب مقاالت با دشوارکندمنتشر نمیرا  یگرختهیر نهیدر زم یپژوهش-یمقاالت علم ،یتخصص یامجله -3

 . ابندییانتشار م یبرا یمشانس ک مواد، عمالً یمقاالت و تنوع در مباحث مرتبط با مهندس ادیکه به علت حجم ز رسدیبه چاپ م یدوم مهندس ایاول 

عالقه نشان دهند و از  نهیزم نیبه ا یطرف محققان کمتر کیاز  شودیموجب م یگرختهیحوزه ر قاتیبر بودن اغلب تحقو زمان سکیپرر نه،یپرهز -4

پژوهشگران  یا. لذا انتشار دستاوردهردیپذآنها انجام  تیصنعت کشور و با حما یازهایبه صورت محدود و فقط در ارتباط با ن قاتیتحق نیا گرید یسو

دانشگاه -جامعه، ارتباط صنعت یپرزحمت، در توسعه علم یکارها نیمحققان به انجام ا قیضمن تشو ی،پژوهش-یعلم یتخصص هینشر کیحوزه در  نیا

 و موثرتر خواهد کرد. دارترپای را انجمن –

 یگرختهیحوزه توسط پژوهشگران، کاربران و صنعتگران ر نیا یکمک به درک علم ،یبه زبان فارس یگرختهینامه رانتشار مجله پژوهش یاهداف اصل از -5

 . ندیکسب نما یشتریب یهاتیموفق شرفته،یپ یهایفناور یسازیو بوم یفیقطعات ک دیکشور است تا در تول

 

 گری تدوین مقاله برای پژوهشنامه ریخته یراهنما
 اقدام نمایند. www.foundingjournal.irبرای ارسال مقاله، نویسندگان از طریق سامانه اختصاصی مجله به آدرس 

 .شودرسال صفحه، ا 16با حداکثر در  A4برابر و در اندازه  1.5به صورت تک ستونه با فاصله خط  MS Word فایل قالب در مقاله اولیه نسخه

 از الگوی نگارش مقاله در مجله استفاده شود. مرحله ارسال مقاله برای داوری و ارزیابی نهایی نیاز نیست شود که درتاکید می

و ترجیحا فارسی  ها در متن مقاله به ترتیب استفاده، جایگذاری شود. اجزای هر شکل باید به صورت یکپارچه با فونت یکدست و مناسبها و جدولتمامی شکل

شود که نسخه نهایی مقاله خود را مطابق الگوی مجله نهایی نموده و از نویسنده خواسته می "گریپژوهشنامه ریخته"بعد از پذیرش مقاله برای چاپ در مجله  باشد.

 مجددا ارسال کند.

 .نماید بارگذاری و تکمیل را قالهفرم تعهدنامه اصالت م در مرحله ارسال مقاله، نیاز است که نویسنده مکاتبه کننده،

گری، تکمیل و بعد از امضا توسط همه نویسندگان در پژوهشنامه ریخته فرم حق واگذاری انتشار مقاله بعد از اعالم پذیرش مقاله و قبل از چاپ مقاله، نیاز است که

 ین فرم خواهد بود.به دفتر مجله ارسال شود. ترتیب نام نویسندگان بر اساس ترتیب نام نویسندگان در ا

 .استهای حقوقی مقاله دار مکاتبات مسئول همه جنبهمسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده)گان( است و نویسنده عهده

 دارد.گری حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ میپژوهشنامه ریخته

 

 رعایت نکات زیر در تهیه نسخه اولیه مقاله ضروری است:

 شوند.های به زبان فارسی با چکیده انگلیسی پذیرفته میرسمی مجله، فارسی است و فقط مقالهزبان 

 به یا نشده، چاپ دیگری مجله در و باشدو انجماد  گریریخته مرتبط با موضوعاتهای مختلف زمینه مقاله باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در

 دیگر ارسال نشده باشد.های مجله به زمانهم طور

 های فارسی و انگلیسی، مقدمه، روش تحقیق، نتایج و بحث، نتیجه گیری و مراجع باشد.مقاله ارسالی حاوی چکیده

 های فارسی و انگلیسی به ترتیب استفاده در متن معرفی شوند.مرجع معتبر علمی پژوهشی به زبان 22در بخش مراجع حداقل 

  های کلیدی همسان باشد.ن مقاله، نام و آدرس نویسندگان، چکیده و واژهمتن فارسی و انگلیسی عنوا

 واژه کلیدی معرفی شود. 5و حداکثر  3حداقل  کلمه داشته باشد. 252و حداکثر  152متن چکیده حداقل 

 مرتبه علمی، ایمیل و آدرس محل کار همه نویسندگان در متن مقاله ارائه شود. 

 حداقل سه داور تخصصی برای داوری توسط نویسندگان پیشنهاد شود. 

  گذاری و مرتب شوند.شماره ،اندهمه مراجع به ترتیبی که در متن آمده .شود آورده در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه] [

 در فهرست مراجع آورده شوند. ،فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است

  مراجع فارسی از سمت راست و مراجع التین از سمت چپ نوشته شوند. 

  ارائه شده است.  "راهنمای نویسندگان"طالعات تکمیلی در سایت نشریه بخش ا
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