راهنماي تهيه مقاله نشريه پژوهشهاي مكانيك ماشينهاي
كشاورزي

براي هر مقاله ارسالي به دفتر مجله در مرحله اول چهار فايل بايد پيوست شده باشند:
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متن اصلي مقاله بدون مشخصات نويسندگان (نام فايل کد مقاله باشد) که به عنووان "موتن
اصلي مقاله" پيوست ميشود .متن اصلي مقاله به شکل دو ستوني و مطابق با فرموت فايول
نمونه ( )Templateمدرج در سايت تهيه شود.
فرم تعهدنامه امضا شده که به صورت فايل ضميمه ارسال ميشود .شايان ذكر است پوس از
تكميل فايل و امضا توسط همه نويسندگان ،از فايل مورد نظر اسكن گرفته شوود و تصووير
آن به فرمت  PDFارسال شود.
مشخصات نويسندگان در يک فايل جدا به فرمت نمونه مدرج در سوايت بوه صوورت فايول
ضميمه ارسال مي شود.
فرم تعارض منافع كه پس از تكميل به امضاي نويسنده مسئول مقاله رسيده و تصوير آن به
فرمت  PDFارسال شود.
 تذکر  :1توجه فرماييد ارسال شکلها و جدولها به صورت فايلهاي جداگانه ضرورينيست.

تذکر :در صورتي که مدارک فوق کامل نباشد ،مراحل بررسي مقاله شروع نخواهد شد.
 جهت تسريع در فرآيند داوري پيشنهاد ميشود نام ،ايميل و محل کار  4داور دانشگاهي ازدانشگاههاي مختلف ايران (بجز دانشگاه محل کار نويسنده(گان)) که در زمينه موضوع
مقاله تخصص دارند به عنوان داوران پيشنهادي آورده شود .الزم به ذکر است که پيشنهاد
دو داور الزامي است.

متن مقاله
عنوان (نازنين  (Bold 14عنوان مقاله حداكثر در  20كلمه و منعكس كننده محتواي مقاله
ميباشد.
در زير عنوان نيازي به ذكر نام نويسندگان نميباشد و ذكر نام نويسندگان در فايل مشخصات مقاله
كافي است.
چکيده :متن چکيده بايد با فونت نازنين  12باشد .چكيده مقاله در  100تا حداكثر  300كلمه،
بيانگر مسأله ،هدف ،روش و نتايج به دست آمده و نتيجهگيري كلي از پژوهش است .چکيده بايد در
يک پاراگراف نوشته شود.
مقاالت بايد روي كاغذ سفيد بدون آرم و در ابعاد  21×29سانتيمتر ،با حفظ  2/5سانتيمتر حاشيه
از هر طرف ،و با درج شماره صفحه و سطر ،فاصله سطور يک خط ،دو ستونه ،به صورت تايپ
رايانهاي (متن با فونت نازنين  12و عناوين اصلي به صورت  ) Boldو حداکثر در  12صفحه تنظيم
شود .فايل مقاله ،كه در محيط يكي از برنامههاي  Wordويرايش  2007و باالتر تهيه شده است ،از
طريق وب سايت مجله ارسال گردد.
در تمام متن فونت نازنين  12استفاده شود و براي تيترها فونت نازنين  Bold 12انتخاب شود.
کلمات التين در متن مقاله با فونت  Times New Roman 10تايپ شوند.
واژههاي كليدي :عبارت است از چند كلمه مجزا كه موضوع پژوهش بيشتر پيرامون آنها ميباشد
(بين  4تا  7کلمه).
مقدمه
در اين بخش بايستي موضوع مورد پژوهش معرفي و فرضيه مورد نظر تعريف گردد .به اهم كارهاي
پژوهشي انجام شده قبلي در خصوص موضوع اشاره و زمينه لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شود و
هدف مطالعه مشخص گرددمنابع اشاره شده در متن مقاله بايد قبال به صورت كتاب يا مقاله مندرج
در يكي از مجالت علمي درآمده و قابل دسترسي به وسيله خواننده باشد .نحوه ارجاع در متن با نام

نويسنده و سال ميباشد .تمام منابع در متن به صورت التين ارجاع شوند (به راهنماي فهرست
منابع مراجعه نماييد).
مواد و روشها
شامل مواد مورد استفاده و شرح روشهاي جديد به كار رفته ،و يا ذكر ماخذ روشهاي متداول و
شناخته شده است.
فرمولها بايد با برنامه  Equationنوشته شده باشند (اگر با وورد  2007به بعد فايل مقاله را آماده
مي نماييد ،بايد با برنامه  Mathtypeيا مشابه آن فرمولها نوشته شود که در کليه نسخههاي

 wordقابل ويرايش باشد) و تمام فرمولها بايد شماره داشته باشند .بهتر است فرمولها به همراه
شماره مربوطه در جدولي دو ستوني بيرنگ ارايه گردند.
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نتايج و بحث
در برگيرنده نتايج حاصل از پژوهش به صورت متن ،جدول و شكل است .از تكرار ارقام به صور
جداگانه (جدول ،شكل و غيره) خودداري گردد .از مقاالت مندرج در اين مجله و يا فرمت جداول در
فايل  Templateميتوان به عنوان راهنماي تهيه جداول و يا ترسيم اشكال استفاده كرد .محل شکل
و جدول پس از ارجاع داخل متن ميباشد .نمودارهاي بدون رنگ پس زمينه (به صورت سياه و
سفيد) و به فرمت اصلي (به صورت عكس درج نشود) در مقاله اضافه شود.
اعداد جداول بايد فارسي باشد و کليه اعداد داخل متن بايد در حالتي که در تنظيمات ،word
فرمت اعداد  contextاست به صورت فارسي ديده شود .در ساير فرمتها مشاهده اعداد به صورت
فارسي قابل قبول نميباشد.

شکلها بايد واضح و خوانا باشد .اعداد محورها و نوشتهها بايد واضح و خوانا باشند .از نمونههاي
چاپ شده در شماره هاي قبلي مجله و يا مندرج در فايل  Templateکمک بگيريد.
در قسمت بحث علل و روابط بين آنها در ايجاد نتايج حاصل ،با استفاده از منابع علمي ديگر ،مورد
بحث قرار ميگيرد.

نتيجهگيري
مقاله بايد داراي يك نتيجه گيري كلي باشد ،كه اين قسمت شامل يك استنتاج نهايي از پژوهش و
ذكر كاربرد (يا كاربردهاي) احتمالي آن است.
سپاسگزاري :در صورت نياز ،اين بخش حداكثر در  50كلمه ،معرف اشخاص ،سازمانها و نهادها،
و به طور كلي اشخاص حقيقي و حقوقي موثر در انجام پژوهش و تشكر و قدرداني از آنان ميباشد.

فهرست منابع
منابع اشاره شده در متن مقاله بايد قبال به صورت كتاب يا مقاله مندرج در يكي از مجالت علمي
درآمده و قابل دسترسي به وسيله خواننده باشد .کلويه منابع چه در متن و يا در ليست منابع به
شکل التين نگارش شوند .نحوه ارجاع در متن با نام نويسنده و سال ( )Karimi, 2008ميباشد.
براي ارجاع به منابع با دو نويسنده در متن مقاله از عبارت & ( )Sakenian & Ebrahimi, 2007و
براي ارجاع منابع با بيش از دو نويسنده در متن از عبارت  et alاستفاده شود ( Ebrahimi et al.,

 .)2013حتي االمکان منابع داخل متن در انتهاي جمله و داخل پرانتز باشند .در صورت نياز به
شروع جمله با نام نويسندگان از شکل هاي نمونه )،Ghasemi-Varnamkhasti (2005
) ،Ghanbarian & Maleki (2007و ) Hosseinzadeh et al. (2013استفاده شود.
در صورت استفاده از استاندارها ،آمار نامهها و  ...در متن مقاله در پايان پاراگراف مربوطوه از عبوارت
" ) "Anonymous (2018استفاده شود.

فهرست منابع مورد استفاده در انتهاي مقاله بايد صرفا از منابع اشاره شده در متن بووده و بوه
. برابر مثالهاي زير تهيه شده باشد،ترتيب حروف الفباي نام نويسنده
 (قابل اقتباس از گوگل اسكالر) و بدونAPA نحوه نگارش منابع در انتهاي مقاله بر اساس شيوه نامه
.درج شماره منبع باشد
1  بوا فاصوله سوطور10  و انودازهTimes New Roman کليه منابع در انتها به شکل التين و با فونوت
 بوه انگليسوي برگوردان شووند و در انتهوا بوا، منابعي که به زبان فارسي انتشار يافتهاند.ليست شوند
: نمونه هايي از نحوه ارائه مراجع بصورت زير است.) ارجاع شوندIn Persian( عبارت داخل پرانتز
Soleimani Ghalati, A., Maleki, A., & Besharati, Sh. (2016). Fractal dimension of effective parameters
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 برگردان كامل چكيده فارسي به زبان انگليسي است و با، اين چكيده:چكيده به زبان انگليسي
 چکيده انگليسي در صفحه آخر و در يک صفحه. نوشته ميشودTime New Roman 10 فونت
.جدا پس از فهرست منابع آورده شود

 اين واژهها نيز برگردان كامل" واژههاي كليدي" به زبان:واژههاي كليدي به زبان انگليسي
.انگليسي ميباشد
 حداکثر تعداد صفحات با رعايت فرمت بيان شده در فوق (شامل چکيده:تعداد صفحات
. صفحه مي باشد12 )انگليسي

