راھنمای تھيه مقاالت برای چاپ در مجله پژوھش نفت
مجله پژوھش نفت ،مقاالت علمی و پژوھشی در زمينهھای مرتبط با صناﯾع نفت ،گاز و پتروشيمی را برای چاپ میپذﯾرد .از
پژوھشگران و کارشناسان گرامی که ماﯾل به ارسال مقاالت خود ھستند ،خواھشمندﯾم به موارد ذﯾل توجه فرماﯾند:
مقــالــه را از طرﯾق وب ســـــاﯾــت مجلــه بــه آدرس  journals.ripi.irو ﯾــا وب ســـــاﯾــت پژوھشــــگــاه صــــنعــت نفــت بــه

آدرس www.ripi.ir

با ثبت نام در سامانه الکترونيکی مجله ارسال نماﯾيد.

مســـؤوليت کامل مطالب و منابع چاپ شـــده بر عھده نوﯾســـنده ﯾا نوﯾســـندگان خواھد بود  .در مقاالت ارســالی توســط
دان شجوﯾان نام ا ستاد راھنما حتما باﯾد به عنوان نوﯾ سنده طرف مکاتبات قيد شود .و ن سخه نھاﯾی مقاله پيش از
چاپ به ام ضاء نوﯾ سنده ﯾا نوﯾ سندگان میر سد .نوﯾ سنده ﯾا نوﯾ سندگان متعھد خواھند شد که مقاالت ار سالی در ن شرﯾه
دﯾگری انتشار نيافته است) .فرم تعھد با امضاء تمام نوﯾسندگان ارسال گردد(.
مقاالت ارسالی عودت داده نمیشود.
آئين نگارش فار سی باﯾد به طور کامل رعاﯾت شود و از بهکار بردن ا صطالحات خارجی که معادل دقيق و پذﯾرفته شده در زبان
فارسی دارند ،خودداری شود.
مقاله باﯾد بر روی کاغذ سفيد ) ، (۴Aفا صله سطرھا 1/2

سانتی متر ،تو سط نرم افزار Microsoft Word

وﯾراﯾش ٢٠١٦

ﯾا ماقبل آن تاﯾپ و حا شيه باال و پاﯾين  2/5سانتی متر ،حا شيه چپ و را ست  2/5سانتی متر ،لبه باال  ۵/٢سانتی متر و لبه

پاﯾين  ١/٢٧سانتی متر تنظيم شود .مقاله در مجموع حداکثر باﯾد  ١٥صفحه باشد.
مقاله باﯾد شامل بخشھای زﯾر باشد:
ً
 .١عنوان :باﯾد تا حد امکان کوتاه و کامال گوﯾای موضوع مقاله باشد.
نام نوﯾســــنده ﯾا نوﯾســــندگان باﯾد پس از عنوان مقاله ذکر شــــود .نوﯾســــنده طرف مکاتبات باﯾد با عالمت * در کنار نام خود
مشخص گردد.
عنوان و آدرس نوﯾسنده ﯾا نوﯾسندگان و پست الکترونيکی نوﯾسنده طرف مکاتبات به طور دقيق و کامل مشخص شود.
 .٢چکيده  :باﯾد بين  ١٠٠تا  ٣٠٠کلمه و شامل ھدف از تحقيق ،روش کار ،مھمترﯾن ﯾافتهھا و نتيجهگيری باشد.
 .٣واژهھای کليدی :شامل  ٣الی  ٦واژه کليدی که نکات اصلی در مقاله را معرفی میکند.
 .۴مقدمه :مقدمه ضـــمن بيان ھدف تحقيق ،باﯾد حاوی خالصـــهای از اھميت موضـــوع ،نتاﯾج مطالعات و مشـــاھدات مرتبط با
تحقيق مورد نظر که در گذشته انجام شده است ،با ذکر منابع و ماخذھای الزم آنھا باشد.
 .۵روش کار :در اﯾن بخش الزم ا ست روشھای آزماﯾ شگاھی و مواد م صرفی و تجھيزات مورد ا ستفاده به طور کامل معرفی
شــود .ھمچنين چگونگی و روش نمونهگيری با دقت بيان شــود و آزمونھای آماری مورد اســتفاده و مراحل اســتنتاج آماری به
خوبی تشرﯾح گردد.
 .۶نتاﯾج و بحث :در برگيرنده نتاﯾج حاصــل از تحقيق به صــورت متن ،جدول ،نمودار و تصــوﯾر و بحث در خصــوص علل پدﯾدهھا و
مقاﯾسه با ﯾافتهھای مرتبط است.
 .٧نتيجهگيری :در اﯾن بخش ﯾافتهھای حاصل از تحقيق به صورت مختصر و شفاف ارائه میگردد.
 .٨تشکر و قدردانی :در صورت لزوم از ھمکاری سازمانھا میشود.
 .٩عالئم و ن شانهھا :فھر ست عالئم و ن شانهھای مورد ا ستفاده در مقاله به ترتيب حروف الفبا به ھمراه واحد و شرح آنھا
ارائه میشوند.
 .١٠مراجع :کليه مراجع مورد استفاده به ترتيب ارجاع آنھا در متن ،در اﯾن بخش ارائه میگردند.
 .١١تطبيق عنوان و چکيده فار سی با انگلي سی باﯾد مورد توجه قرار گيرد .کليه نکات مندرج در بند  ،١در ترجمه انگلي سی آن
نيز رعاﯾت میشود.
لطفاً در تنظيم مقاالت ،نکات زﯾر را رعاﯾت فرماﯾيد:

عنوان اصلی مقاله با قلم BZar

شماره  ٢۴ضخيم تاﯾپ شود.

عناوﯾن ا صلی داخل مقاله با قلم  BNazaninشماره  ١۴ضخيم و عناوﯾن فرعی با قلم BNazanin

شماره  ١٢ضخيم تاﯾپ

شوند .ھر تيتر از متن قبلی خود با ﯾک خط فاصله جدا شود.

متن فار سی مقاله با قلم  BLotusشماره ۵/١٢نازک و واژهھا و متن انگلي سی با قلم Times New Roman

شماره ١٠

نازک تاﯾپ شود.

عنوان جداول و شــکلھا با قلم BLotus

شــماره  ١١ضــخيم تاﯾپ گردد .عنوان جداول در باال و عنوان شــکلھا در پاﯾين آنھا

نوشته میشود.

محتوای فار سی جداول با قلم  BLotusشماره  ١١نازک و عبارات انگلي سی جداول با قلم Times New Roman

شماره

 ٩نازک تاﯾپ شود.
کليه اعداد باﯾد بهصورت فارسی تاﯾپ شوند.

واحد تمامی اعداد باﯾد در سيستم SI

باشد.

کليه فرمولھا باﯾد به ترتيب شــمارهگذاری شــده و با اســتفاده از نرمافزار  Math Typeتھيه
شوند.
فاﯾل اصلی مقاله شامل متن اصلی ،چکيده فارسی و التين ،جداول و تصاوﯾر )بدون نام نوﯾسندگان( نيز ارسال گردد.

کليه جداول فارسی و راست چين باشد.
کليه شکلھا باﯾد بهصورت سياه و سفيد و کامال ً واضح ارائه شوند.
از تکرار دادهھا به صورت چندگانه )جدول و نمودار و  (...خودداری فرماﯾيد.

تعارﯾف محورھای افقی و عمودی نمودارھا به فارسی قيد شود.
اگر شکل ﯾا جدولی از مرجع دﯾگر اخذ شده باشد ،شماره مرجع در انتھای عنوان شکل ﯾا جدول درج و مشخصات آن به منابع
اضافه شود.

شکلھای مقاالت به صورت فاﯾل اصلی )در ھمان نرمافزاری که توسط آن تھيه شدهاند مانند Excel

و غيره( ارسال شود.

از بهکار بردن واژهھای انگلي سی در متن مقاله خودداری شود .معادل انگليسی کلمات فارسی و نام نوﯾسنده )گان( که برای
نخ ستين بار در مقاله بهکار میرود ،به صورت زﯾرنوﯾس در صفحه مربوط درج گردد .زﯾرنوﯾسھا در ھر صفحه با گذاردن شماره
فارسی در گوشه باالی آخرﯾن حرف از کلمه ،در متن مشخص شوند.
در بخش چکيده نباﯾد ارجاعی به معادالت و ﯾا مراجع مقاله داده شود.
کليه مراجع ذکر شــده در بخش مراجع باﯾد در متن مقاله مورد ارجاع قرار گرفته باشــند .شــمارهگذاری مراجع در متن در داخل
کروشه صورت میگيرد.

تعداد صــفحات مقاله )بدون قالببندی و شــامل چکيده فارســی و التين ،متن ،تصــاوﯾر وجداول( حداکثر١٣صفحه تھيه گردد .فاﯾل مقاله به صورت ﯾکپارچه ارسال گردد.
ارائه مراجع بر اساس الگوی زﯾر صورت میگيرد:
کتاب و گزارش فارسی و خارجی:.نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾسنده ﯾا نوﯾسندگان ،نام کتاب ،شماره وﯾراﯾش کتاب ،ناشر ،سال انتشار
مثال:
th
[1]. Barrow G. M., “Physical chemistry,” 4 ed., McGraw-Hill Inc., 1984.
-مقاله فارسی:

نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾسنده ﯾا نوﯾسندگان،
“عنوان مقاله” ،نام مجله ،شماره مجله ،شماره صفحات ،سال.
مثال:
] [٢صفاﯾی م ،.قاسمی م .ر ،.ميرحبيبی ع“ ،.ساخت و بررسی رﯾز ساختاری پاﯾهھای کاتاليستی کلسيم آلومينات” ،نشرﯾه
شيمی و مھندسی شيمی اﯾران ،دوره  ،٢٤شماره  ،٢صفحات .١٣٨٤ ،٩ - ١٨
 مقاله خارجی :نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾسنده ﯾا نوﯾسندگان ،عنوان مقاله ،نام اختصاری مجله ،شماره مجله ،شمارهصفحات ،سال انتشار.
مثال:
[3]WangL.,SundenB.,“Optimaldesignofplateheatexchangerswithandwithoutpressuredropspe

cifications”, AppliedThermalEng., Vol. 23, No. 1, pp. 295-311, 2003.
 مجموعه مقاالت کنفرانسھا: ،عنوان کنفرانس ،محل برگزاری کنفرانس ،شــــماره ’’عنوان مقاله‘‘ نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾســــنده ﯾا نوﯾســــندگان،
.صفحات ،سال
مثال:
] [۴شکری قلعه س ،.زرﯾن پاشنه س ،.سلطانيه م،.
 ،پنجمين کنگره ملی و چھارمين کنگره ’’مدلســازی و شــبيهســازی راکتورھای چند فازی برای گوگردزداﯾی از ســوخت دﯾزل‘‘
.بينالمللی مھندسی شيمی ،دانشگاه شيراز ،اﯾران١٣٧٩ ،
 مقاله حاصل از کتب:نام خانوادگی حرف اول نام وﯾراﯾشـــگر ﯾا  (in):نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾســـنده ﯾا نوﯾســـندگان مقاله ،عنوان مقاله ،در
 ،.عنوان کتاب ،ناشر ،شماره صفحات ،سال انتشار) ((Editor(sوﯾراﯾشگران
[5] Lee D. H., Kim H. I., and Kim S. S., “Surface modification of polymeric membranes by UV grafting,” in: Pinnau
I., Freeman B. D. (Eds.), Advanced materials for membrane separations, American Chemical Society, pp. 281-299,
2004.
 پاﯾاننامه :نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾسنده“ ،عنوان پاﯾاننامه” ،نوع پاﯾاننامه ،دانشگاه ،کشور ،سال.مثال:
] [۶ابراھيمی ه ،.مدلســازی راکتورھای رﯾفرمينگ متان توســط بخار آب از نوع حرارت از باال ،پاﯾاننامه کارشــناســی ارشــد،
دانشگاه صنعتی سھند ،اﯾران.١٣٨٣ ،

 ثبت اختراع :نام خانوادگی حرف اول نام مخترع ﯾا مخترعان“ ،عنوان اختراع” ،نوع و شماره ثبت اختراع ،سال.مثال:

‘‘Highly microporous carbon,”U.S. Patent: 5710092, 1998.

[7]BakerF.S.,

 منابع اﯾنترنتی :نام خانوادگی حرف اول نام نوﯾسنده ﯾا نوﯾسندگان“ ،عنوان” ،آدرس ساﯾت ،تارﯾخ.مثال:

”potentially significant energy source,

[8]. Arps J., Lanning B., and Darnley G., “Maximizing a
http://www.swri.org/3pubs/ttoday/spring06/energy.htm, 20.1.2007.

