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  همایش چاپ دربراي  تراهنماي نگارش مقاال

 لـذا از  .سـت ا گـردد ضـروري   ارسـال مـی   همـایش  بههایی که براي چاپ  زیر در نگارش مقالهنامه  رعایت شیوه

 و بـراي تهیـه   A4حداکثر در دو صفحه  ریزا فرمت ب فارسیبه زبان  مقالهگردد که  درخواست می ها هدهندگان مقال هایار

ها، نتایج و اهمیت کـاربرد نتـایج بـوده و در آن از کلمـات      با تاکید بر روشمقاله ارسالی  .نمایندبررسی و داوري ارسال 

  .نشود اختصاري مبهم استفاده

  

  هاي مختلف مقاله مشخصات بخش

 ،یلیرشـته تحصـ   ،یکه شامل نام و نام خانوادگی، مرتبـه علمـ  ): معرفی نویسنده یا نویسندگان( برگ شناسه -1

یک صفحه جداگانه بـدون شـماره    در یکیشماره تلفن همراه، دورنگار و پست الکترون ،یبه زبان فارس ی، نشانکارمحل 

  .مشخص شود یکیمسئول همراه با پست الکترون سندهینوشته و نو

  .واژه تجاوز نکند 15از  کوتاه و روان بوده و دیعنوان مقاله با. در وسط صفحه اول نوشته شود :عنوان مقاله -2

  نام نویسنده یا نویسندگان همراه با سمت و تعیین نویسنده مسئول -3

  .باید شامل اطالعات مربوط به سابقه کار، توجیه اهمیت تحقیق و هدف بررسی باشد :مقدمه -4

هـاي اقتبـاس شـده     همچنین از شرح کامـل روش . باید به طور مشخص و روشن بیان شود :ها و روشمواد  -5

  .خودداري کرده و به ذکر منابع آن بسنده شود

  .دست آمده در ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشدهشامل تجزیه و تحلیل نتایج ب :و بحث نتایج -6

  .نوشته شود ترتیب الفبایی کلماتبه کلمه و بعد از متن  5حداکثر  :کلیدي هاي واژه -7

  .مورد باشد 10تعداد منابع مورد استفاده حداکثر : منابع -8

  :منابع داخل متن -الف

  :)دشو متن زیر براي مثال ارایه می(متن مقاله با ذکر شماره درج گردند  منابع موجود در

دور آبیاري و غلظت نیتروژن در بافتهاي مختلف گیاه توسط محققان دیگر  انیم یوجود همبستگ

  ....نشان دادند که عناصر موجود در اندام هوایی گیاه) 3(اسپارکز و همکاران ). 5، 3، 1(گزارش شده است 

  : منابع انتهاي متن - ب

فهرسـت منـابع بـه    . دمنابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطالعات در زمینه کار مورد نظر باشـ  -

وقتـی از چنـد اثـر مختلـف یـک      . گذاري شود ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسندگان مقاله مرتب و شماره

انجـام  ) از قـدیم بـه جدیـد   (ها بر حسب سال انتشار آنها  گذاري این مقاله شود ترتیب شماره نویسنده استفاده می
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در برگردان اسامی . نوشته شودفارسی مورد استفاده در داخل متن باید به  و انگلیسی تمام منابع فارسی( .گیرد

  .)باشد صحیحها و سال انتشار افراد اطمینان حاصل شود که امالء آن

 .دنشو نوشته مخففبه صورت  ها ورنالژنام در منابع مورد استفاده 

  . هاي زیر براي ارایه فهرست منابع استفاده شود از قالب

  علمی  هاي نشریه -
1- Akbarpour V., Sadeghi H., and Ghajar M. 2010. Taxonomic study of Thymus eriocalyx 

(Ronniger) Jalas in Iran with emphasis on Floristic marker and using of determination of 
special station method. Water, Air and Soil Pollution, 31: 217-230. 

 

   کتاب -
2- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. John Wiley & Sons, NewYork. 

  

  ها همایش -
3- Berrada B. 2004. Options for water management during drought. p. 29–37. In E.D. Martin 

(ed.) Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8–10 Jul. 2004. 
Soil and Water Conserv. Soc., New Mexico, USA. 
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  شیوة نگارش

در صورت نیاز اسـتفاده از پـاورقی مجـاز    (در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غیرفارسی خودداري شود 

  .بیشتر نباشد 2هاي مقاله باید داراي شماره بوده و تعداد آنها از  تمامی صفحه). است

) Bold(و نام و سمت نویسندگان به صورت توپر  BMitra 13با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر عنوان مقاله 

آدرس بـه   Adobe Acrobat (pdf(و  Microsoft Wordمتن مقالـه بایـد در قالـب    . باشد BMitra 12با سایز قلم 

. ایمیل همایش به منظور داوري اولیه ارسال گردد و در مرحله بعدي از طریـق سـامانه الکترونیکـی موجـود ثبـت شـود      

و بـراي مـتن    BMitra 12با سایز قلـم  ) Bold(به صورت توپر  )ها، نتایج و بحث و منابع واد و روشمقدمه، م( عناوین

  .استفاده شود Times New Roman 10و قلم انگلیسی  BMitra 12 از فارسیاصلی 

 BMitraبا سایز قلم فارسی ) Regular(بایست به صورت معمولی  متن منابع مورد استفاده در انتهاي مقاله می

  .باشد Times New Roman 9قلم انگلیسی و  11

عنوان جدول در باال و با فرمـت   .دنبه صورت فارسی نوشته شو ها ها و جدول شکل هر یک ازو اطالعات وان عن

 یخط افق کیاز عنوان آن و سر جدول با  یخط افق کیهر جدول با . چین نوشته و گویاي نتایج مندرج در آن باشد وسط

در جـدول   يهـر گونـه خـط عمـود     دنیاز کشـ . شـود  دهیکش یخط افق کی زیجدول ن رمتنیا و در زاز متن جدول جد

  ):مانند مثال زیر(شود  يخوددار

مورد استفادهصفات مورفولوژیک برخی  -1جدول   

  

 سطح برگ

 متر سانتی(

  )مربع

تعداد شاخه 

  جانبی
  وزن تر بوته ارتفاع بوته قطر ساقه

 )گرم(
  )متر سانتی( 

  a9/58  a9/58  a9/58 a9/58 a9/58 فاضالبلجن 

  a9/58  a9/58  a9/58  a9/58  a9/58  کمپوست

 باشند نمی) P<0.05(دار  اعداد با حروف مشترك در هر ستون داراي اختالف معنی

 

عنوان  فرمتهاي زیر به. چین نوشته و معرف محتواي ارایه شده در آن باشد شکل در پایین و با فرمت وسط عنوان

  :شوند ها پیشنهاد می مثال براي شکل
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  تاثیر دور آبیاري بر غلظت عناصر در برگ - 1شکل 

  ):شود ال ارایه میشکل زیر براي مث(سیاه و سفید استفاده شود ) Pattern(در مورد شکل، از الگوهاي : توجه

  

  تاثیر دور آبیاري بر غلظت عناصر در برگ - 1شکل 

 

  دیگر موارد

و (.) مثالً گذاشـتن فاصـله قبـل از نقطـه     . در نوشتار متن رعایت شود (Punctuation) گذاري دستورهاي نقطه

در کلمـات   فاصله نیمرعایت  .ها، درج یک فاصله الزم است الزم نیست، ولی بعد از آن) ؟(و عالمت سوال ) ،( ویرگول

  .ضروري است... توان و  شود، می اند، می گیري، شده ترکیبی و جمع مانند اندازه

  .از عدد یک آغاز شوندها در هر صفحه باید  شماره پاورقی
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   BMitra 13با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر : عنوان مقاله

   BMitra 12با سایز قلم ) Regular(به صورت معمولی : نام نویسنده یا نویسندگان

 BMitra 12با سایز قلم ) Regular( معمولیبه صورت  :سمت و تعیین نویسنده مسئول

  

  BMitra 12با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر : مقدمه

  Times New Roman 10و قلم انگلیسی  BMitra 12 از فارسیمتن اصلی 

  

   BMitra 12با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر  :ها مواد و روش

  Times New Roman 10و قلم انگلیسی  BMitra 12 از فارسیمتن اصلی 

  

   BMitra 12با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر  :و بحث نتایج

  Times New Roman 10و قلم انگلیسی  BMitra 12 از فارسیمتن اصلی 

  

   BMitra 12با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر  :کلیدي هاي واژه

  BMitra 12 از فارسیمتن اصلی 

  

  BMitra 12با سایز قلم ) Bold(به صورت توپر : منابع

 Timesقلـم انگلیسـی   و  BMitra 11با سایز قلـم فارسـی   ) Regular(به صورت معمولی منابع مورد استفاده 

New Roman 9  


