
  

    

 (رانيمجله پژوهش آب ا) مقاله هيته يراهنما

 

زينمه گ، بمر روي مقمات  دیيمیدر قسممت پس از ثبت نام در سامانه مجله و ورود به کارتابل خود 

با دقت و  و مراحل خواسته شیه راو وارد مراحل ثبت مقاله شويی  کليک کنيی "مقاله دیيی ارسال"

 در نظر گرفتن نکا  زير انجام دهيی. 

مل يک فايل اصلی مقالمه بمیون رکمر مات ما  نويسمنیگان و فايمل دي مر شماهر مقاله  يبرا -1

طمه و مات ا  نويسنیگان )نام و نام خانوادگی به فارسمی و ان ليسمی، تی ميو  و سمازمان مربو

 و ترهمیهمچنمين فمرم ترمارن منماف   دزييا  تماس نويسنیه مسؤل( بايی در سامانه ثبمت شمود.

يسمنیه در صفیه اول مجله قرار دارد بايی توسم  نو سنیگانراهنماي نويکه در قسمت نويسنیگان 

 مسؤل تکميل شیه و در زمان ثبت مقاله ارسال شود.

ويسنیگان در سامانه و در فرم مات ا  بايی يکسان باشی. دقت کنيمی کمه نتذکر: ترتيب -          

 اسامی در وب سايت مجله براساس آنچمه در سمامانه ثبمت شمیه اسمتو مات ا  ترتيب 

ی نمايش داده می شود و مغاير  آن با فايل مات ا  بر عهیه نويسنیه مسمؤل مقالمه مم

 باشی. 

 شود.ت وسيپ "مقاله یمتن اصل" به عنوان  نام ذاري و paperنام  به مقاله یمتن اصل -2

ها و دمیاول شمکل يبمرا يادیاگانمه يهماليباشمی فایی کمه تزم نمييتذکر: توده فرما - 

 د.پس از دريافت کی ره يري نام مقاله به کی ره يري تغيير داده شو ی.ييوست نمايپ

ه بنیي موضوعا  مجله، دسته منطبق با موضوع مقاله خود را در صورتی کمه در در قسمت طبق -3

 گيرد، تريين کنيی. چارچوب تت  ی اين مجله قرار می

لمه، موضموع در تذکر: در صورتی که بنا به تامتي  هيتمت تیريريمه و يما سمردبير مج - 

 هيچ ونه اعتراضی قابل قبول نيست.چارچوب تت  ی مجله نباشی، 

از  یدانا اه داور 4ل و میل کار يمينام، ا شودیانهاد ميپ ينی داوري  در فرآيدهت تسر -4

ه وع مقالنه موضيسنیه)گان(( که در زمي)بجز دانا اه میل کار نو رانيمتتلف ا يهادانا اه

کر رم به تز آورده شود.)با رکر زمينه تت  ی داور(  يانهاديداوران پ تت   دارنی به عنوان

 است. یانهاد دو داور الزامياست که پ

 

يب ثبت اله مطابق با ترتبتش مربوط به نويسنیگان بايی مات ا  کامل ساير نويسنیگان مقدر  -5

رده کام نه ثبت نشیه در فايل مات ا  در سامانه ثبت شونی. در صورتی که نويسنیگان در ساما

 .باشنی تنها ثبت ايميل آنها کافی است و اطوعا  آنها به صور  خودکار ثبت می شود

 

 

 

 



  

 

 متن مقاله 

مقاله  يواکلمه و منرکس کننیه میت 20عنوان مقاله حیاکثر در    Bold) 14 نينازنب عنوان )

 باشی.یم

 کنی.یت ميمات ا  مقاله کفا در برگ آنهارکر  وارد ناود وسنیگان ير عنوان نام نويدر ز 

 300 تما حمیاکثر 200یه مقالمه در يمچکباشی.  12 "نينازن ب" ی با فونتيیه  باي: متن چک یهيچک

یه يمکچ پژوهش اسمت. اصلی يريگجهيدست آمیه و نته ج بيله، هیف، روش و نتاأان ر مسيکلمه، ب

  ک پاراگراف نوشته شود.يی در يبا

ز ا واد اعااري مطابق رسم الت  مرممول ان ليسمی نوشمته شمونی اعینکته مهم: در قسمت چکيیه 

 نقطه به عنوان خ  اعااري استفاه شود.

 

 

هر طرف، و  ه ازيمتر حاشيسانت 5/2، با حفظ A4انیازه ی بیون آرم و در يکاغذ سف يرو یيمقات  با

)ممتن بما  ياانمهيپ رايمک ستونه، به صور  تاي ،خ 5/1با درج شماره صفیه و سطر، فاصله سطور 

 )بمیون چکيمیه  صمفیه 15 در حیاکثر ( و Boldبه صور   ین اصليو عناو "14ن ينازن"ب فونت 

ت يوب سا قيرط از و تنها شیه هيته   Word برنامهبا استفاده از  مقاله ليفا .م شوديتنظ ان ليسی(

 .گردد ارسالمجله 

 باشمییمراممون آنهما ياتر پيش بعبار  است از چنی کلمه مجزا که موضوع پژوه :يیيکل يهاواژه

 شته باشنی.حتی المقیور توش شود واژه هاي کليیي در عنوان مقاله ودود نیا .کلمه( 7تا  4ن ي)ب

 مقیمه

س نمودن ينوزيربه  يازيباشی و ن یی به فارسيمراد  مورد استفاده با یاسام یدر بتش مقیمه تمام

 باشی.ینم یاسام



  

 یو  علمماز مجم یکميا مقاله منیرج در يی قبو به صور  کتاب يبا ناب  اشاره شیه در متن مقالهم

 باشی.یم السسنیه و يداع در متن با نام نوله خواننیه باشی. نیوه اريبه وس یدرآمیه و قابل دسترس

 باشی.  یی به فارسيبا یتمام اسام

المللمی  بمين ی ونی از منماب  کنفرانسمی )داخلمکل مناب  می توانتریاد درصی از  10تذکر: حیاکثر 

 واهی شی.مقاله به نويسنیه بازگردانیه خ ،تفاوتی نیارد( باشنی. در صور  عیم رعايت اين مورد

 

 به عنوان مثال :

 يکااورز يهانيز کردن زميز  حاصلتين و نيريود آب شامروزه استفاده از پساب دهت رف  کمب -

ممه خامک ياً در مناطق خامک و نر مت وصياخ يهامتیاول است وکاربرد آن دردهه یو کات آب

 (.1367 ،يافته است )منزويش يافزا

را در هن مام  ياريممتتلمف آب يهماب کماربرد روشيما و مرايممزا  (1992نه پسمکاد )ين زميدر ا -

 از پساب فاضوب مورد مطالره قرار داد. يبرداربهره

. در صمورتی هر دو رکر شمودی خانوادگ منکته: در صورتی که تریاد نويسنیگان دو نفر باشنی بايی نا

لمه در ادامه ک نويسنیه اول رکر شیه وخانوادگی که تریاد نويسنیگان بيش از دو نفر باشنی بايی نام 

 مثال: اضافه شود. "و همکاران"

و رسمون وايگزارش شیه اسمت )ا مرتیل مناطق در يگذاررسوب غالب به عنوان ماکل ياُخر گل -

 (.1985 ،و همکاران چيويبلآ ؛1979 ،فورد ؛1979 ،سوداک

 هامواد و روش 

متمیاول و  يهماا رکر ماخذ روشيی به کار رفته، و يدی يهاشامل مواد مورد استفاده و شرح روش 

. در غيمر نوشته شمیه باشمنیبرنامه وورد  Equation ابزاری با يبا رواب  رياضی شناخته شیه است.

 (اشمیش بيرايقابل و word يهاه نستهيکه در کل )ا ماابه ي Mathtypeبرنامه  اين صور  از

 .ی شماره داشته باشنیيبا رواب  همهدقت کنيی که استفاده کنيی.  آنهابراي نوشتن 
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(1)      
aq2g2 COCO   

 

 :و بیث ج ينتا

رسما و  دمو  بايی کوتاه،ج حاصل از پژوهش به صور  متن، دیول و شکل است. يرنیه نتايدر برگ

از شمود.  . اصول ناانه گذاري براي متن مقاله براساس آيين ن ارش زبان فارسی رعايمتکامل باشنی

ن يمیرج در اگردد. از مقات  من يی خودداريره( بايدیاگانه )دیول، شکل و غ  تکرار ارقام به صور

ل و میمل شمک اسمتفاده کمرد. هماشمکلم يا ترسيو  هاه دیوليته يتوان به عنوان راهنمایمجله م

 باشی.یس از ارداع داخل متن مدیول پ

 ل آمیه است:ياز دیول و شکل در ر يانمونه

ل به صور  وس  چين ( در باتي دیوNazanin 10, Boldعنوان دیول با فونت ) -1دیول 

 شود.نوشته 

 4تکرار  3تکرار  2تکرار  1تکرار  ماريعنوان ت

     1مار يت

 2مار يت

 3مار يت

    

، wordا  ميکه در تنظ یی در حالتيه اعیاد داخل متن بايباشی و کل یسی فارياعیاد دیاول با

 ها مااهیه اعیاد به صور ر فرمتيیه شود. در سايد یاست به صور  فارس  contextفرمت اعیاد 

 باشی.یقابل قبول نم یفارس

 

 

 ب الف



  

 

 

وشته نر  وس  چين به صور شکل يدر ز( Nazanin 10, Bold) با فونت عنوان شکل  -1شکل 

  ی باشی.ينه آن سفيو پس زم ی بیون کادر باشیيشود و شکل با

نی چکل ها داراي در صورتی که ش. ی واضح و خوانا باشنیيها بااعیاد میورها و نوشته وها شکل

و  شیه قسمت باشنی، قسمت هاي متتلف با حروف ابجی به ترتيب از سمت راست به چپ نام ذاري

 بوط به شکل هم به تک تک قسمت ها بايی اشاره شود.در متن مقاله و زيرنويس مر

 Bستايل نوع ( و ژئوتکالف) Cتغييرا  افت بار برحسب زمان براي ژئوتکستايل نوع  1)مثال: شکل  

   )ب(

 

 :يريگجهينت

ژوهش و از پم يیک استنتاج نهاين قسمت شامل يباشی، که ا یکل يريجه گيک نتي يدارا یيبامقاله 

 آن است. ی( احتمالياربردهاا کيرکر کاربرد )

 :يسپاس زار 

 یور کلمطها و نهادها، و به کلمه، مررف اشتاص، سازمان 50ن بتش حیاکثر در ياز، ايدر صور  ن 

 باشی.یاز آنان م یموثر در انجام پژوهش و تاکر و قیردان یو حقوق یقياشتاص حق

 

 : مناب فهرست  

له يسموده و به وی صرفا از مناب  اشاره شیه در متن بيبامقاله  يفهرست مناب  مورد استفاده در انتها

ز اک يمدر هر  ا روش به کار رفتهير يز يهاسنیه، برابر مثالينام نو يب حروف الفبايشماره و به ترت

 شود. یورده مآ یو به دنبال آن مناب  خارد یه شیه باشی. ابتیا مناب  فارسين مجله تهيا يشماره ها

 :یرسمقات  فا يفرمت برا



  

 يهمایهنميزان آتي. مطالره م1385ان س.س. و احمی زاده ق. يم. اسوم یس.ح. توسل یطباطبائ .1
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ر مورد نظ قالهنکته: براي مقاله هاي الکترونيکی به وب سايت مجله مربوطه مرادره کرده و آدرس م

 را از آنجا به دست آوريی.

 

در  و مبسموط ارسمال شمود.واژه(  250)حیاقل توانی به صور  خوصه ان ليسی مقاله مییه يچک

ي تزم و ضمرورمبسموط به  صور  پذيرش مقاله و در فرمت نهايی تغيير چکيیه خوصه ان ليسی

 است. 

 :یسيان لچکيیه مبسوط 

 دروده ودر قسممت چکيمیه ان ليسمی کلممه بم 1200تا  700داراي بايی  یسيان لمبسوط یه يچک 

راگراف اول چکيیه بايی در سه پاراگراف دیاگانه نوشته شمود کمه در پمااين . وارد شودسامانه مجله 

)با عنوان  روش کاراي از ، در پاراگراف دوم خوصه( :Introduction)با عنوان اي از مقیمه خوصه

Method: )با عنوان اصلی اي از نتايج و در پاراگراف سوم خوصه(results: ) شود.آورده میمقاله 

 .تنويسمنیگان الزاممی اسم فايمل مات ما رکر نام و وابست ی نويسنیگان به صور  ان ليسی در 

يسنیگان و از آوردن اسامی نو نتهاي مقاله فارسی آورده شودهمچنين چکيیه مبسوط ان ليسی در ا

 .خودداري شود

صمور   نکته مهم: چکيیه مبسوط بايی با رعايت کامل آيين ن ارش زبان ان ليسی تهيه شود و در

 افزارهاي متردم )و عیم ويرايش( به نويسنیه برگات داده خواهی شی.ها و نرماستفاده از وب سايت

 :یسيبه زبان ان ل يیيکل يهاواژه

و در انتهماي  باشمییم یسميبمه زبمان ان ل "فارسی يیيکل يهاواژه "ز برگردان کامليها نهن واژيا 

 .شودخوصه مبسوط ان ليسی آورده می



  

 تریاد صفیا :

بمیون در نظمر گمرفتن چکيمیه )ان شمیه در فموق يمبت فرممت يمحمیاکثر ترمیاد صمفیا  بما رعا 

 .باشی یم صفیه 15 (ان ليسی

 

 .واهی شیمقاله شروع نت یبررسمراحل ت نایه باشی، يکه که فرمت مجله رعا یتذکر : در صورت


