راهنماي تهيه مقاله (مجله پژوهش آب ايران)
پس از ثبت نام در سامانه مجله و ورود به کارتابل خود در قسمت مديريت مقاالت ،برر روي گزينره
"ثبت مقاله جديد" کليک کنيد .سپس گزينه ثبت مقاله را رو به روي نام مجله پرژوهش آب ايرران
انتخاب کرده و وارد مراحل ثبت مقاله شويد و مراحل خواسته شده را با دقت و در نظر گرفتن نکات
زير انجام دهيد.
 -1براي هر مقاله يک فايل اصلی مقالره بردون رکرر ماخ رات نويسرندگان و فايرل دي رر شرامل
ماخ ات نويسندگان (نام و نام خانوادگی به فارسری و ان ليسری ،تی ريوت و سرازمان مربوطره و
جزييات تماس نويسنده مسؤل) بايد در سامانه ثبت شود .همچنين فرم تعارض منافع که در قسمت
فرم ها در صفیه اول مجله قرار دارد بايد توسط نويسنده مسؤل تکميل شده و در زمان ثبت مقالره
ارسال شود.
 -2متن اصلی مقاله به نام  paperنام ذاري و به عنوان "متن اصلی مقاله" پيوست شود.
 تذکر :توجه فرماييد کره الزم نمیباشرد فايلهراي جداگانرهاي برراي شرکلها و جرداولپيوست نماييد .پس از دريافت کد ره يري نام مقاله به کد ره يري تغيير داده شود.
 -3در قسمت طبقه بندي موضوعات مجله ،دسته منطبق با موضوع مقاله خود را در صورتی کره در
چارچوب تخ ی اين مجله قرار میگيرد ،تعيين کنيد.
 تذکر :در صورتی که بنا به تارخي هيترت تیريريره و يرا سرردبير مجلره ،موضروع درچارچوب تخ ی مجله نباشد ،مجله هيچ گونه مسؤليتی را نمیپذيرد.
 -4جهت تسريع در فرآيند داوري پيانهاد میشود نام ،ايميل و میل کار  4داور دانا اهی از
دانا اههاي مختلف ايران (بجز دانا اه میل کار نويسنده(گان)) که در زمينه موضوع مقاله
دارند به عنوان داوران پيانهادي (با رکر زمينه تخ ی داور) آورده شود .الزم به رکر
تخ
است که پيانهاد دو داور الزامی است.
 -5در قسمت سازمان (دانا اه) نام دانا اه يا سازمان مربوطه ،گروه يا داناکده و مرتبه علمی
نويسنده مسؤل مقاله به ترتيب اشاره شود مثال :دانا اه شهرکرد ،گروه مهندسی آب ،دانايار
متن مقاله
عنوان (نازنين  (Bold 14عنوان مقاله حداکثر در  20کلمه و منعکس کننده میتواي مقاله
میباشد.
در زير عنوان نام نويسندگان وارد ناود و رکر آنها در برگ ماخ ات مقاله کفايت میکند.

چکيده  :متن چکيده بايد با فونت نازنين  12باشد .چکيده مقاله در  300ترا حرداکثر  500کلمره،
بيان ر مسأله ،هدف ،روش و نتايج به دست آمده و نتيجهگيري اصلی پژوهش است .چکيده بايرد در
يک پاراگراف نوشته شود.
مقاالت بايد روي کاغذ سفيد بدون آرم و در اندازه  ،A4با حفظ  2/5سانتيمتر حاشيه از هر طرف ،و
با درج شماره صفیه و سطر ،فاصله سطور 1/5خط ،يک ستونه ،به صورت تايرپ رايانرهاي (مرتن برا
فونت نازنين  14و عنراوين اصرلی بره صرورت  ) Boldو حرداکثر در ( 15بردون چکيرده مبسرو
ان ليسی) صفیه تنظيم شود .فايل مقاله با استفاده از برنامه  Wordتهيه شده و تنها از طريق وب
سايت مجله ارسال گردد.
واژههاي کليدي :عبارت است از چند کلمه مجزا که موضوع پژوهش بياتر پيرامرون آنهرا میباشرد
(بين  4تا  7کلمه) .حتی المقدور توش شود واژه هاي کليدي در عنوان مقاله وجود نداشته باشند.
مقدمه
در بخش مقدمه تمامی اسامی مراجع مورد استفاده بايد به فارسی باشد و نيازي به پرانويس نمرودن
اسامی نمیباشد.
منابع اشاره شده در متن مقاله بايد قبو به صورت کتاب يا مقاله مندرج در يکری از مجروت علمری
درآمده و قابل دسترسی به وسيله خواننده باشد .نیوه ارجاع در متن با نام نويسنده و سال میباشد.
تمام اسامی بايد به فارسی باشد.

به عنوان مثال :
 امروزه استفاده از پساب جهت رفع کمبود آب شيرين و نيز حاصلخيز کردن زمينهاي کااورزيو کات آبی متداول است وکاربرد آن دردهههاي اخير مخ وصاً در مناطق خارک و نيمره خارک
افزايش يافته است (منزوي.)1367 ،

 در اين زمينه پسرکاد ( )1992مزايرا و معايرب کراربرد روشهراي مختلرف آبيراري را در هن رامبهرهبرداري از پساب فاضوب مورد مطالعه قرار داد.
نکته :در صورتی که تعداد نويسندگان دو نفر باشند بايد نام خانوادگی هر دو رکر شرود .در صرورتی
که تعداد نويسندگان بيش از دو نفر باشند بايد نام خانوادگی نويسنده اول رکر شده و در ادامه کلمه
"و همکاران" اضافه شود .مثال:
 گل اُخري به عنوان ماکل غالب رسوبگذاري در مناطق معتدل گزارش شده اسرت (ايوارسرون وسوجاک1979 ،؛ فورد1979 ،؛ آبليويچ و همکاران.)1985 ،
مواد و روشها
شامل مواد مورد استفاده و شرح روشهاي جديد به کار رفته ،و يا رکر ماخذ روشهراي مترداول و
شناخته شده است .در صورتی که مقاله با  word2007و باالتر تهيه شود ،روابط رياضی بايد با ابزار
 Equationبرنامه وورد نوشته شده باشند .در غير اين صورت از برنامه  Mathtypeيا مارابه (
که در کليه نسخههاي  wordقابل ويرايش باشد) براي نوشتن آنها استفاده کنيد .دقت کنيد کره
همه روابط بايد شماره داشته باشند.
()1

CO 2 g  CO 2 aq

نتايج و بیث:
در برگيرنده نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن ،جدول و شکل است .جموت بايد کوتاه ،رسرا و
کامل باشند .اصول ناانه گذاري براي متن مقاله براساس آيين ن ارش زبان فارسی رعايرت شرود .از
تکرار ارقام به صورت جداگانه (جدول ،شکل و غيره) بايد خودداري گردد .از مقاالت مندرج در ايرن
مجله میتوان به عنوان راهنماي تهيه جدولها و يا ترسيم شرکلهرا اسرتفاده کررد .میرل شرکل و
جدول پس از ارجاع داخل متن میباشد.
نمونهاي از جدول و شکل در ريل آمده است:

جدول  -1عنوان جدول با فونت ( )Nazanin 10, Boldدر باالي جدول به صورت وسط چين
نوشته شود.
عنوان تيمار

تکرار 2

تکرار 1

تکرار 4

تکرار 3

تيمار 1
تيمار 2
تيمار 3
اعداد جداول بايد فارسی باشد و کليه اعداد داخل متن بايد در حالتی که در تنظيمات ،word
فرمت اعداد  contextاست به صورت فارسی ديده شود .در ساير فرمتها مااهده اعداد به صورت
فارسی قابل قبول نمیباشد.
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شکل  -1عنوان شکل با فونت ( )Nazanin 10, Boldدر زير شکل به صورت وسط چين نوشته
شود و شکل بايد بدون کادر باشد و پس زمينه آن سفيد باشد.
شکلها و اعداد میورها و نوشتهها بايد واضح و خوانا باشند .در صورتی که شکل ها داراي چند
قسمت باشند ،قسمت هاي مختلف با حروف ابجد به ترتيب از سمت راست به چپ نام ذاري شده و
در متن مقاله و زيرنويس مربو به شکل هم به تک تک قسمت ها بايد اشاره شود.

(مثال :شکل  1تغييرات افت بار برحسب زمان براي ژئوتکستايل نوع ( Cالف) و ژئوتکستايل نوع B
(ب)

نتيجهگيري:
مقاله بايد داراي يک نتيجه گيري کلی باشد ،که اين قسمت شامل يک استنتاج نهايی از پرژوهش و
رکر کاربرد (يا کاربردهاي) احتمالی آن است.
سپاس زاري:
در صورت نياز ،اين بخش حداکثر در  50کلمه ،معرف اشخاص ،سازمانها و نهادها ،و به طور کلری
اشخاص حقيقی و حقوقی موثر در انجام پژوهش و تاکر و قدردانی از آنان میباشد.

فهرست منابع :
فهرست منابع مورد استفاده در انتهاي مقاله بايد صرفا از منابع اشاره شده در متن بوده و به وسريله
شماره و به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده ،برابر مثالهاي زير يا روش به کار رفته در هر يرک از
شماره هاي اين مجله تهيه شده باشد .ابتدا منابع فارسی و به دنبال آن منابع خارجی آورده میشود.
فرمت براي مقاالت فارسی:
 -1طباطبائی س.ح .توسلی م .اسوميان س.س .و احمد زاده ق .1385 .مطالعه ميزان آالينردههراي
آب زيرزمينی شهر اصفهان و ارزيابی آن با تأکيد بر جنبه آب شرب .مجله علوم کاراورزي:)2(29 .
.79-92
براي مقاالت ان ليسی:
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.
براي کتابهاي ان ليسی:
3- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience,
New York. 448 pp.

نکته :براي مقاله هاي الکترونيکی به وب سايت مجله مربوطه مراجعه کرده و آدرس مقاله مورد نظر
را از آنجا به دست آوريد.

چکيده ان ليسی مقاله می تواند به صورت خوصه و مبسو ارسال شود .در صورت پذيرش مقاله و
در فرمت نهايی تغيير چکيده خوصه ان ليسی به مبسو الزم و ضروري است.
چکيده مبسو ان ليسی:
چکيده مبسو ان ليسی بايد داراي  700تا  1000کلمره بروده ودر قسرمت چکيرده ان ليسری در
سامانه مجله وارد شود .اين چکيده بايد در سه پاراگراف جداگانه نوشته شرود کره در پراراگراف اول
خوصهاي از مقدمه (با عنوان  ، )Introduction:در پاراگراف دوم خوصهاي از روش کار (با عنوان
 )Method:و در پاراگراف سوم خوصهاي از نتايج اصلی (با عنوان  )results:مقاله آورده میشود.
رکر نام و وابست ی نويسندگان به صورت ان ليسی در فايرل ماخ رات نويسرندگان الزامری اسرت.
همچنين چکيده مبسو ان ليسی در انتهاي مقاله فارسی آورده شود و از آوردن اسامی نويسندگان
خودداري شود.
نکته مهم :چکيده مبسو بايد با رعايت کامل آيين ن ارش زبان ان ليسی تهيه شود و در صرورت
استفاده از وب سايتها و نرم افزارهاي مترجم (و عدم ويرايش) به نويسنده برگات داده خواهد شد.
واژههاي کليدي به زبان ان ليسی:
اين واژهها نيز برگردان کامل" واژههاي کليدي فارسی" بره زبران ان ليسری میباشرد و در انتهراي
خوصه مبسو ان ليسی آورده میشود.
تعداد صفیات:
حداکثر تعداد صفیات با رعايت فرمت بيان شده در فوق (بدون در نظرر گررفتن چکيرده مبسرو
ان ليسی)  15صفیه می باشد.

تذکر  :در صورتی که که فرمت مجله رعايت ناده باشد ،مراحل بررسی مقاله شروع نخواهد شد.

