ماهىامه «خاوه تاسیسات»
صبحب امتیبس ي مدیزمسئًل :مهىدس رامیه تبببن

اس کلیه وًیسىدگبن ،اسبتید ي اعضبی محتزمی که بزای مبهىبمه «خبوه تبسیسبت» مقبله ارسبل میومبیىد
درخًاست میشًد به مىظًر سهًلت در فزآیىد تهیه ،تديیه ،ارسبل ي پذیزش مقبالت به وکبت سیز تًجه
فزمبیىد:
 .1هَضَع هقالِ در ارتثاط تا زهیٌِّای هختلف صٌعت تاسیسات ٍ تَْیِ هطثَع تاشذ.
 .2هقالِ ارسالی ًثایذ خیش از ایي در ّیچ ًشریِ داخلی ٍ خارجی تِ چاج رسیذُ تاشذ.
 .3در صفحِ اٍل هقالِ تایذ عٌَاى هقالًِ ،ام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ٍ عکس ًَیسٌذُ ارسال شَد.
 .4تِ ّوراُ هقالِ ارسالی ،رزٍهِ کاهل ًَیسٌذُ تِ ّوراُ شوارُ تواسً ،شاًی کاهل تا کذ خستی دُ رقوی ارسال شَد.
 .5در صَرتی کِ هقالِ حاصل یک طرح تحقیقاتی استً ،ام طرح ،کارفرها ٍ هجری در هقالِ درج شَد.
 .6در صَرتی کِ هقالِ تِ صَرت ترجوِ تاشذ ،اصل هقالِ ًیس تایذ تِ ّوراُ ًسخِ ترجوِ شذُ ارسال شَد.
 .7حجن هقالِ از  12صفحِ  18سطری  A4تا فًَت  14تیشتر ًثاشذ.
 .8تواهی هقاالت تایذ شاهل ،هقذهِ (حذٍد  444کلوِ) ،هتي اصلی هقالًِ ،تیجِگیری ٍ هراجع تاشذ.
 .9در هتي هقاالت از تِ کار تردى ٍاشگاى اًگلیسی کِ هعادل فارسی هٌاسة دارًذ اجتٌاب شَد ٍ در صَرت لسٍم
تٌْا در اٍلیي هرتثِ استفادُ در هقالِ ،اهالی دقیق اًگلیسی آى در خیًَشت درج گردد.
 .14هتي تواهی هقاالت تایذ تِ صَرت تایح شذُ در ًرمافسار  Microsoft Wordهطاتق تا دستَر خط فارسی
هصَب فرٌّگستاى هحترم زتاى ٍ ادب فارسی ٍ رٍیکرد هاٌّاهِ «خاًِ تاسیسات» تاشذ.
 .11تواهی جذاٍلً ،وَدارّا ٍ ٍاشگاى داخل تصاٍیر تایذ تِ فارسی ترجوِ شَد ٍ کیفیت تواهی تصاٍیر ٍ ًوَدارّا
ًثایذ از  300DPIکوتر تاشذ.
 .12تِ ّوراُ هقاالت ارسالی تصاٍیر هرتثط تا هقالِ تِ صَرت فایل اسکي شذُ یا فایل  JPGتا حذاقل ٍضَح
 300DPIارسال شَد.
 .13هطالة ارسالی از طریق ایویل تِ آدرس  info@hvachouse.irیا تِ صَرت لَح فشردُ تِ آدرس تْراى – خ
هطْری – تیي سْرٍردی ٍ شریعتی – خ ٍزٍائی – کَچِ تخشایش – خالک ٍ – 2احذ  - 1خاًِ تاسیسات ارسال شَد.
ً .14شریِ در رد یا قثَل هقاالت ارسالی ٍ ٍیرایش ٍ خالصِ کردى آى تا جایی کِ تِ اصل هطلة لطوِای ٍارد
ًشَد اختیار کاهل دارد.
 .15هطالة ارسالی شوا ًسد تِ ها تِ یادگار هیهاًذ.
آدرس مجمًعه خاوه تاسیسات :تهران  -خ مطهری – بیه سهريردی ي شریعتی – خ يزيائی – کًچه بخشایش – پالک  – 2ياحذ 1
يب سایت رسمی خاوه تاسیساتwww.hvachouse.ir :
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