راهنماي تهيه مقاله (مجله پژوهش آب ايران)
پس از ثبت نام در سامانه مجله و ورود به کارتابل خود در قسمت مدیریت مقاالت ،برر رو زییهره
"ثبت مقاله جدید" کلیک کهید .سپس زییهه ثبت مقاله را رو به رو نام مجله پرووش ب ایررا
انتخا کرده و وارد مراحل ثبت مقاله شوید و مراحل خواسته شده را با دقت و در نظر زرفتن نکات
زیر انجام دشید.
 -1برا شر مقاله یک فایل اصلی مقالره بردو رکرر ماخ رات نویسرهدزا و فایرل دی رر شرامل
ماخ ات نویسهدزا (نام و نام خانوادزی به فارسری و ان لیسری ،تی ریوت و سرازما مربو ره و
جیییات تماس نویسهده مسؤل) باید در سامانه ثبت شود.
 -2متن اصلی مقاله به نام  paperنام ذار و به عهوا "متن اصلی مقاله" پیوست شود.
 تذکر :توجه فرمایید که الزم نمیباشد فایرلشرا جدازانرها بررا شرکلشرا و جرداولپیوست نمایید .پس از دریافت کد رش یر نام مقاله به کد رش یر تغییر داده شود.
 -3در قسمت بقه بهد موضوعات مجله ،دسته مهطبق با موضوع مقاله خود را در صورتی کره در
چارچو تخ ی این مجله قرار میزیرد ،تعیین کهید.
 تذ کر :در صورتی که بها به تارخی شیترت تیریریره و یرا سرردبیر مجلره ،موضروع درچارچو تخ ی مجله نباشد ،مجله شیچ زونه مسؤلیتی را نمیپذیرد.
 -4جهت تسریع در فربیهد داور پیاههاد میشود نام ،ایمیل و میل کار  4داور دانا اشی از
دانا اهشا مختلف ایرا (بجی دانا اه میل کار نویسهده(زا )) که در زمیهه موضوع مقاله
دارند به عهوا داورا پیاههاد (با رکر زمیهه تخ ی داور) بورده شود .الزم به رکر
تخ
است که پیاههاد دو داور الیامی است.
 -5در قسمت سازما (دانا اه) نام دانا اه یا سازما مربو ه ،زروه یا داناکده و مرتبه علمی
نویسهده مسؤل مقاله به ترتیب اشاره شود مثال :دانا اه شهرکرد ،زروه مههدسی ب  ،دانایار
متن مقاله
عنوان (نازنين  (Bold 41عنوان مقاله حداكثر در  02كلمه و منعكس كننده محتواي
مقاله ميباشد.
در زیر عهوا نام نویسهدزا وارد ناود و رکر بنها در برگ ماخ ات مقاله کفایت میکهد.
چكيده  :متن چکیده باید با فونت نازنین  12باشد .چکیده مقاله در  300تا حرداکثر  500کلمره،
بیان ر مسأله ،شدف ،روش و نتایج به دست بمده و نتیجهزیر اصلی پووش
یک پارازراف نوشته شود.
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است .چکیده بایرد در

مقاالت باید رو کاغذ سفید بدو برم و در اندازه  ،A4با حفظ  2/5سانتیمتر حاشیه از شر رف ،و
با درج شماره صفیه و سطر ،فاصله سطور 1/5خط ،یک ستونه ،به صورت تایرپ رایانرها (مرتن برا
فونت نازنین  14و عهراوین اصرلی بره صرورت  ) Boldو حرداکثر در ( 15بردو چکیرده مبسرو
ان لیسی) صفیه تهظیم شود .فایل مقاله با استفاده از برنامه  Wordتهیه شده و تهها از ریق و
سایت مجله ارسال زردد.
واژههاي كليدي :عبارت است از چهد کلمه مجیا که موضوع پووش

بیاتر پیرامو بنها مریباشرد

(بین  4تا  7کلمه) .حتی المقدور توش شود واژه شا کلید در عهوا مقاله وجود نداشته باشهد.
مقدمه
در بخ

مقدمه تمامی اسامی مراجع مورد استفاده باید به فارسی باشد و نیاز به پرانویس نمرود

اسامی نمیباشد.
مهابع اشاره شده در متن مقاله باید قبو به صورت کتا یا مقاله مهدرج در یکری از مجروت علمری
دربمده و قابل دسترسی به وسیله خوانهده باشد .نیوه ارجاع در متن با نام نویسهده و سال میباشد.
تمام اسامی باید به فارسی باشد.

به عهوا مثال :
 امروزه استفاده از پسا جهت رفع کمبود ب شیرین و نیی حاصلخیی کرد زمینشا کااورزو کات ببی متداول است وکاربرد ب دردشهشا اخیر مخ وصاً در مها ق خارک و نیمره خارک
افیای

یافته است (مهیو .)1337 ،

 در این زمیهه پسرکاد ( )1992میایرا و معایرب کراربرد روششرا مختلرف ببیرار را در شه رامبهرهبردار از پسا فاضو مورد مطالعه قرار داد.
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نکته :در صورتی که تعداد نویسهدزا دو نفر باشهد باید نام خانوادزی شر دو رکر شرود .در صرورتی
که تعداد نویسهدزا بی

از دو نفر باشهد باید نام خانوادزی نویسهده اول رکر شده و در ادامه کلمه

"و شمکارا " اضافه شود .مثال:
 زل اُخر به عهوا ماکل غالب رسو زذار در مها ق معتدل زیارش شده اسرت (ایوارسرو وسوجاک1979 ،؛ فورد1979 ،؛ ببلیویچ و شمکارا .)1995 ،
مواد و روشها
شامل مواد مورد استفاده و شرح روششا جدید به کار رفته ،و یا رکر ماخذ روششرا مترداول و
شهاخته شده است .در صورتی که مقاله با  word2007و باالتر تهیه شود ،روابط ریاضی باید با ابیار
 Equationبرنامه وورد نوشته شده باشهد .در غیر این صورت از برنامه  Mathtypeيا مشابه (
كه در كليه نسخههاي  wordقابل ويرايش باشد) برا نوشتن بنها استفاده کهید .دقرت کهیرد
که شمه روابط باید شماره داشته باشهد.

CO 2 g  CO 2 aq

()1

نتايج و بحث:
در برزیرنده نتایج حاصل از پووش

به صورت متن ،جدول و شکل است .جموت باید کوتاه ،رسرا و

کامل باشهد .اصول ناانه زذار برا متن مقاله براساس بیین ن ارش زبا فارسی رعایرت شرود .از
تکرار ارقام به صورت جدازانه (جدول ،شکل و غیره) باید خوددار زردد .از مقاالت مهدرج در ایرن
مجله میتوا به عهوا راشهما تهیه جدولشا و یا ترسیم شرکلشرا اسرتفاده کررد .میرل شرکل و
جدول پس از ارجاع داخل متن میباشد.
نمونها از جدول و شکل در ریل بمده است:
جدول  -4عنوان جدول با فونت ( )Nazanin 10, Boldدر باالي جدول به صورت وسط
چين نوشته شود.
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عهوا تیمار

تکرار 2

تکرار 1

تکرار 4

تکرار 3

تیمار 1
تیمار 2
تیمار 3
اعداد جداول بايد فارسي باشد و كليه اعداد داخل متن بايد در حالتي كه در تنظيمات
 ،wordفرمت اعداد  contextاست به صورت فارسي ديده شود .در ساير فرمتها
مشاهده اعداد به صورت فارسي قابل قبول نميباشد.
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شكل  -4عنوان شكل با فونت ( )Nazanin 10, Boldدر زير شكل به صورت وسط چين
نوشته شود و شكل بايد بدون كادر باشد و پس زمينه آن سفيد باشد.
شکلشا و اعداد میورشا و نوشتهشا باید واضح و خوانا باشهد .در صورتی که شکل شا دارا چهد
قسمت باشهد ،قسمت شا مختلف با حروف ابجد به ترتیب از سمت راست به چپ نام ذار شده و
در متن مقاله و زیرنویس مربو به شکل شم به تک تک قسمت شا باید اشاره شود.
(مثال :شکل  1تغییرات افت بار برحسب زما برا ژئوتکستایل نوع ( Cالف) و ژئوتکستایل نوع B
( )
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نتيجهگيري:
مقاله باید دارا یک نتیجه زیر کلی باشد ،که این قسمت شامل یک استهتاج نهایی از پرووش

و

رکر کاربرد (یا کاربردشا ) احتمالی ب است.
سپاسگزاري:
در صورت نیاز ،این بخ

حداکثر در  50کلمه ،معرف اشخاص ،سازما شا و نهادشا ،و به ور کلری

اشخاص حقیقی و حقوقی موثر در انجام پووش

و تاکر و قدردانی از بنا میباشد.

فهرست منابع :
فهرست مهابع مورد استفاده در انتها مقاله باید صرفا از مهابع اشاره شده در متن بوده و به وسریله
شماره و به ترتیب حروف الفبا نام نویسهده ،برابر مثالشا زیر یا روش به کار رفته در شر یرک از
شماره شا این مجله تهیه شده باشد .ابتدا مهابع فارسی و به دنبال ب مهابع خارجی بورده میشود.
فرمت برا مقاالت فارسی:
 -1با بائی س.ح .توسلی م .اسومیا س.س .و احمد زاده ق .1395 .مطالعه مییا بالیهردهشرا
ب زیرزمیهی شهر اصفها و ارزیابی ب با تأکید بر جهبه ب شر  .مجله علوم کاراورز :)2(29 .
.92-79
برا مقاالت ان لیسی:
2- Fetouani S. Sbaa M. Vanclooster M. and Bendra B. 2008. Assessing
ground water quality in the irrigated plain of Triffa (North-east Morocco).
Agricultural Water Management 95(2):133-142.
برا کتا شا ان لیسی:
3- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience,
New York. 448 pp.
نکته :برا مقاله شا الکترونیکی به و سایت مجله مربو ه مراجعه کرده و بدرس مقاله مورد نظر
را از بنجا به دست بورید.
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چكيده انگليسي مقاله ميتواند به صورت خالصهه و مبسهو ارسهال شهود .در صهورت
پذيرش مقاله و در فرمت نهايي تغيير چكيده خالصه انگليسي به مبسو الزم و ضهروري
است.
چكيده مبسو انگليسي:
چکیده مبسو ان لیسی باید دارا  700تا  1000کلمره بروده ودر قسرمت چکیرده ان لیسری در
سامانه مجله وارد شود .این چکیده باید در سه پارازراف جدازانه نوشته شرود کره در پرارازراف اول
خوصها از مقدمه (با عهوا  ، )Introduction:در پارازراف دوم خوصها از روش کار (با عهوا
 )Method:و در پارازراف سوم خوصها از نتایج اصلی (با عهوا  )results:مقاله بورده میشود.
رکر نام و وابست ی نویسهدزا به صورت ان لیسی در فایرل ماخ رات نویسرهدزا الیامری اسرت.
شمچهین چکیده مبسو ان لیسی در انتها مقاله فارسی بورده شود و از بورد اسامی نویسهدزا
خوددار شود.
نكته مهم :چكيده مبسو بايد با رعايت كامل آيين نگارش زبان انگليسي تهيه شود و در
صورت استفاده از وب سايتها و نرم افزارهاي متهرجم (و عهدم ويهرايش) بهه نويسهنده
برگشت داده خواهد شد.
واژههاي كليدي به زبان انگليسي:
این واژهشا نیی برزردا کامل" واژهشا کلید فارسی" به زبرا ان لیسری مریباشرد و در انتهرا
خوصه مبسو ان لیسی بورده میشود.
تعداد صفحات:
حداکثر تعداد صفیات با رعایت فرمت بیا شده در فوق (بدو در نظرر زررفتن چکیرده مبسرو
ان لیسی)  15صفیه می باشد.

تذكر  :در صورتي كه كه فرمت مجله رعايت نشده باشد ،مراحل بررسي مقاله شروع
نخواهد شد.
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