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اهداف و دالیل انتشار پژوهشنامه ریختهگری
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ریختهگری هم پیشرفتهای شگرفی داشته است .لذا نیاز به توسعه علمی و پژوهشی ریختهگری در کشور بیشتر شده است .تعدادی از اهداف و دالیل انتشار
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 -1ریختهگری یکی از پرکاربردترین و با سابقهترین روشهای ساخت مواد و قطعات فلزی است که در اغلب حوزههای اولویتدار فناوری معرفی شده در
نقشه جامع علمی کشور نقش به سزایی دارد.
 -2تنوع در مباحث ریختهگری از نظر نوع آلیاژها (انواع آلیاژهای فوالدی ،چدنی ،آلومینیمی ،تیتانیمی ،مسی ،منیزیمی ،ابرآلیاژها و  ،).....روشهای
ریختهگری (ریختهگری در ماسه ،دایکست ،کوبشی ،ریژه ،گریز از مرکز ،دقیق ،الست فوم ،تحت خالء ،).... ،شکل ،اندازه و ابعاد قطعات مورد نیاز ،آن
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 -3مجلهای تخصصی ،مقاالت علمی-پژوهشی در زمینه ریختهگری را منتشر نمیکند .اغلب مقاالت با دشواری زیاد در مجالت علمی-پژوهشی در الیههای
اول یا دوم مهندسی به چاپ میرسد که به علت حجم زیاد مقاالت و تنوع در مباحث مرتبط با مهندسی مواد ،عمالً شانس کمی برای انتشار مییابند.
 -4پرهزینه ،پرریسک و زمانبر بودن اغلب تحقیقات حوزه ریختهگری موجب میشود از یک طرف محققان کمتری به این زمینه عالقه نشان دهند و از
سوی دیگر این تحقیقات به صورت محدود و فقط در ارتباط با نیازهای صنعت کشور و با حمایت آنها انجام پذیرد .لذا انتشار دستاوردهای پژوهشگران
این حوزه در یک نشریه تخصصی علمی-پژوهشی ،ضمن تشویق محققان به انجام این کارهای پرزحمت ،در توسعه علمی جامعه ،ارتباط صنعت-دانشگاه
– انجمن را پایدارتر و موثرتر خواهد کرد.
 -5از اهداف اصلی انتشار مجله پژوهشنامه ریختهگری به زبان فارسی ،کمک به درک علمی این حوزه توسط پژوهشگران ،کاربران و صنعتگران ریختهگری
کشور است تا در تولید قطعات کیفی و بومیسازی فناوریهای پیشرفته ،موفقیتهای بیشتری کسب نمایند.

راهنمای تدوین مقاله برای پژوهشنامه ریختهگری
برای ارسال مقاله ،نویسندگان از طریق سامانه اختصاصی مجله به آدرس  www.foundingjournal.irاقدام نمایند.
نسخه اولیه مقاله در قالب فایل  MS Wordبه صورت تک ستونه با فاصله خط  1.5برابر و در اندازه  A4با حداکثر در  16صفحه ،ارسال شود.
تاکید میشود که در مرحله ارسال مقاله برای داوری و ارزیابی نهایی نیاز نیست از الگوی نگارش مقاله در مجله استفاده شود.
تمامی شکلها و جدول ها در متن مقاله به ترتیب استفاده ،جایگذاری شود .اجزای هر شکل باید به صورت یکپارچه با فونت یکدست و مناسب و ترجیحا فارسی
باشد .بعد از پذیرش مقاله برای چاپ در مجله "پژوهشنامه ریختهگری" از نویسنده خواسته میشود که نسخه نهایی مقاله خود را مطابق الگوی مجله نهایی نموده و
مجددا ارسال کند.
در مرحله ارسال مقاله ،نیاز است که نویسنده مکاتبه کننده ،فرم تعهدنامه اصالت مقاله را تکمیل و بارگذاری نماید.
بعد از اعالم پذیرش مقاله و قبل از چاپ مقاله ،نیاز است که فرم حق واگذاری انتشار مقاله در پژوهشنامه ریختهگری ،تکمیل و بعد از امضا توسط همه نویسندگان
به دفتر مجله ارسال شود .ترتیب نام نویسندگان بر اساس ترتیب نام نویسندگان در این فرم خواهد بود.
مسؤولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده(گان) است و نویسنده عهدهدار مکاتبات مسئول همه جنبههای حقوقی مقاله است.
پژوهشنامه ریختهگری حق رد یا قبول مقاالت را برای خود محفوظ میدارد.

رعایت نکات زیر در تهیه نسخه اولیه مقاله ضروری است:
زبان رسمی مجله ،فارسی است و فقط مقالههای به زبان فارسی با چکیده انگلیسی پذیرفته میشوند.
مقاله باید پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینههای مختلف مرتبط با موضوعات ریختهگری و انجماد باشد و در مجله دیگری چاپ نشده ،یا به
طور همزمان به مجلههای دیگر ارسال نشده باشد.
مقاله ارسالی حاوی چکیدههای فارسی و انگلیسی ،مقدمه ،روش تحقیق ،نتایج و بحث ،نتیجه گیری و مراجع باشد.
در بخش مراجع حداقل  22مرجع معتبر علمی پژوهشی به زبانهای فارسی و انگلیسی به ترتیب استفاده در متن معرفی شوند.
متن فارسی و انگلیسی عنوان مقاله ،نام و آدرس نویسندگان ،چکیده و واژههای کلیدی همسان باشد.
متن چکیده حداقل  152و حداکثر  252کلمه داشته باشد .حداقل  3و حداکثر  5واژه کلیدی معرفی شود.
مرتبه علمی ،ایمیل و آدرس محل کار همه نویسندگان در متن مقاله ارائه شود.
حداقل سه داور تخصصی برای داوری توسط نویسندگان پیشنهاد شود.
در متن مقاله شماره مرجع در داخل کروشه[ ] آورده شود .همه مراجع به ترتیبی که در متن آمدهاند ،شمارهگذاری و مرتب شوند.
فقط آن دسته از مراجعی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است ،در فهرست مراجع آورده شوند.
مراجع فارسی از سمت راست و مراجع التین از سمت چپ نوشته شوند.
اطالعات تکمیلی در سایت نشریه بخش "راهنمای نویسندگان" ارائه شده است.
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