
  راهنماي تهيه مقاله

شود براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع نشريه، هنگام ارسـال مقالـه بـه    از مؤلفان گرامي تقاضا مي

 :نکات زير توجه فرمايند

 :مقاالت يبررس شرايط

  .اشدديگر ارسال شده ب درج در مجله يبه چاپ رسيده و يا اينکه برا يدر مجله علم مقاله نبايد قبًال  - ۱

 .کننده استمسئوليت مقاله و ترتيب نام نويسندگان برعهده شخص مکاتبه  - ۲

و التـين کـه در منـابع از آنهـا اسـتفاده شـده        ياحتـراز شـده، اسـام    يخارج يهااالمکان از کاربرد واژهيحت  - ۳

 بنويسيد. يرا در متن مقاله به فارس يخارج يهاها، مواد و ساير واژهمکان ،يعلم يهاواژه

متر حاشيه از هر طرف، و با درج شماره صـفحه و  يسانت ۵/۲با حفظ  يتک ستون مقاالت بايد به صورت  ه:ه مقالتهي

 صفحه ۱۵ حداکثر در Times New Roman 10 يو انگليس Lotus12 يمتر و با فونت فارسيسانت ۵/۱فاصله سطور 

 .تهيه و ارسال گردد

 : زير الزم است ، مراحليارسال مقاله به صورت الکترونيک يبرا

 ياختصاص يپر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربر  - ۱

 )صفحه ي(در باال يورود به صفحه شخص - ۲

 پر کردن فرم ارسال مقاله و اطالعات و مشخصات مربوط  - ۳

  و افزودن ضمايم و اطالعات مرتبط يمقاله در صفحه شخص يبررس  - ۴

  آن يآغاز بررس يمقاله برا يتاييد نهاي  - ۵

  ه:مختلف مقال يهاترتيب و شرح قسمت

هـا، نتـايج،   مقدمه، مواد و روش ،يکليد يها، واژهيشامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکيده فارس يمقاالت ارسال

 .باشديم يانگليس ، منابع مورد استفاده و چکيده به زبانيسپاسگزارگيري، نتيجهبحث، 

 يو نشان ي، مرتبه علميمقاله، نام و نام خانوادگ جزا شامل عنواناين قسمت در يک صفحه م :برگ مشخصات مقاله

 د.و شماره تماس نويسنده مسؤل خواهد بو يالکترونيک نويسنده يا نويسندگان مقاله، پست

 .باشديمقاله م يکلمه و منعکس کننده محتوا ۲۰عنوان مقاله حداکثر در  :عنوان

 يگيـر مسئله، هدف، روش و نتايج به دست آمده و نتيجه کلمه، بيانگر ۲۰۰ حداکثرچکيده مقاله در   :يچکيده فارس

  .از پژوهش است يکل

پژوهش بيشتر پيرامون آنها بوده و در عنـوان نيامـده    مجزا که موضوع يعبارت است از چند کلمه :يکليد يهاواژه

  .است

 يپژوهشـ  يعريف شود. به اهـم کارهـا  نظر ت و فرضيه مورد يدر اين بخش بايد موضوع مورد پژوهش معرف :مقدمه

لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شـود و هـدف مطالعـه حاضـر مشـخص       در اين مورد اشاره و زمينه يانجام شده قبل

 .شود



متـداول و   يهـا به کار رفته و يا ذکر مأخذ روش جديد يهاشامل مواد مورد استفاده و شرح روش :هامواد و روش

 .شناخته شده است

 تجدول، شکل و تصوير است. از تکرار ارقام بـه صـور   نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن، برگيرندهدر  :نتايج

  شود.  يخوددار چندگانه (جدول و شکل و غيره) بايد

ديگر، مورد بحـث قـرار    ياستفاده از منابع علم در اين قسمت علل و روابط بين آنها در ايجاد نتايج حاصل، با بحث:

توانـد  يارائـه کـرد. مقالـه مـ    » نتايج و بحث«بحث را همزمان تحت عنوان  توان نتايج ويلزوم م گيرد. در صورتيم

) يکاربردهـا  از پژوهش و ذکر کـاربرد (يـا   يباشد که اين قسمت شامل يک استنتاج نهاي يکل يگيرنتيجه يک يدارا

  .آن است ياحتمال

 آن است. ياحتمال يذکر کاربردهااز پژوهش و  ييک استنتاج نهاين قسمت شامل ياگيري: نتيجه

و  ياشخاص حقيقـ  يها، و نهادها، به طور کلسازمان کلمه، معرف اشخاص، ۵۰اين بخش، حداکثر در  :يسپاسگزار

  .باشدياز آنان م يقدردان مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و يحقوق

از مجـالت   يتاب يـا مقالـه منـدرج در يکـ    قبًال به صورت ک منابع اشاره شده در متن مقاله بايد :منابع مورد استفاده

از  مقالـه بايـد صـرفاً    يوسيله خواننده باشد. فهرست منابع مورد اسـتفاده در انتهـا   به يدر آمده و قابل دسترس يعلم

 شده باشد.   نام نويسنده تهيه ياشاره شده در متن بوده و به وسيله شماره و به ترتيب حروف الفبا منابع

ذکر نويسندگان بسته به تعداد آنهـا   اشاره کردن به منابع در متن ازطريق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت

منبع)، دو نفر = جونز و براون (شماره منبع) و بـيش از دو نفـر    سه حالت امکان پذير است: يک نفر = جونز (شماره

  .)شماره منبع( = جونز و همکاران

 
  :شوديمورد استفاده به شرح زير ارائه م يع، انواع منابع علمدر فهرست مناب

 .چاپ به ترتيب نويسند(گان)، سال، عنوان، ناشر و شهر محل :کل کتاب

Stohlogren, T. 2007. Measuring Plant Diversity. Oxford University Press, New York. 

فصل، ويراستار(ان)، عنـوان کتـاب، ناشـر و     صفحات به ترتيب نويسند(گان) فصل، سال، عنوان فصل، :فصل کتاب

 .شهر محل چاپ

Day, P. R. 1965. Particle fractionation and particle size analysis. PP. 545-565. In: Black, C. A. (Eds.), 
Methods of Soil Analysis. Part1, Monograph. Am. Soc. Agron., Madison. WI. 

 ياسام .و صفحات دمجله و ايتاليک، شماره جل کامل به ترتيب نويسند(گان)، سال، عنوان، نام: يمقاله در مجله علم

 .نوشته شودو بدون خالصه شدن  ، به صورت ايتاليك ها بايد به طور کاملمجله

Chong, W. G. and T. J. Stohlgren. 2007. Species-area curves indicate the importance of habits 
contributions to regional biodiversity. Ecological Indicators 7: 387-395. 

 .دانشگاه و شهر به ترتيب نام دانشجو، سال دفاع، عنوان، نام :پايان نامه

Underhill, J. 2002. Roads and wildlife: A study of the effects of roads on mammals in roadside 
habitats. PhD. Thesis, School of Geography and Environmental Science, The University of 
Birmingham. 

عنوان، نام همايش و شـهر، کشـور و تـاريخ کنفـرانس، و      به ترتيب نويسند(گان)، سال، :هاکامل کنفرانس يهامقاله

 .صفحات



Tanaka, A. 2008. First application of Habitat Evaluation Procedure to EIA in Japan: How to quantify 
loss and gain of habitats?. IAIA08 Conference Proceedings, The Art and Science of Impact 
Assessment 28th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment, Perth 
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  .يسايت و زمان دسترس به ترتيب نويسند(گان)، سال، عنوان، آدرس :يمقاله اينترنت

USEPA, 2010. Sediment Contamination Assessment Methods: Validation of Standardized and Novel 
Approaches. http://epa.gov/ncer/. Site visited on 08.05.10. 

  

 .و بعد منبع التين آورده شود يمنبع فارس بايدابتدا کنيد ز منابع فارسي استفاده ميدر صورتي که ا توجه:

 بررسي رابطه بين خصوصيات كيفي درخت سفيدكركو و رويشگاه در شيب شمالي البرز. مجله .١٣٧٩ع.  م. ،رجامند

 .۳۵-۲۱):۱(۵۳منابع طبيعي ايران 

بر اساس سال انتشار از قـديم بـه    ر گرفته باشد، ترتيب درج آنچنانچه از يک نگارنده چندين منبع مورد مراجعه قرا

در جلـو   c و  a  ،b وجود داشته باشد، با گذاشـتن حـروف   چندين منبع همسال ياجديد خواهد بود. اگر از نگارنده

 بتـدا که مقاالت منفرد و مشترک از يک نگارنده ارائـه شـود، ا   يخواهند شد. در صورت سال انتشار از يکديگر متمايز

  .شونديم مرتب ينام نگارندگان بعد يمشترک به ترتيب حروف الفبا تمقاالت منفرد و سپس مقاال

  ت.اس يبه زبان انگليس يفارس اين چکيده، برگردان کامل چکيده :يچکيده به زبان انگليس

 يبه زبان انگليس» فارسي يکليد يهاواژه« کامل  ها نيز برگرداناين واژه :يبه زبان انگليس يکليد يهاواژه

 .دنباشيم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


