معرفي و فرمت مقاالت در مجله تحقيقات منابع آب ایران
مجله تحقيقات منابع آب ایران از كليه اساتيد و متخصصان
رشتههاي فني و مهندسي و علوم مرتبط با مهندسي و مدیریت
منابع آب ،براي ارائه مقاالت علمي و پژوهشي دعوت به عمل
ميآورد .هدف اصلي از انتشار این مجله ،فراهم نمودن فضایي
براي تبادل اطالعات و نتایج پژوهشهاي علمي ،فني و
تخصصي ميان استادان ،دانشمندان و مهندسين ایراني و
همچنين جوامع علمي و حرفهاي ملي و بينالمللي و اعتالي
سطح دانش در زمينه علوم و مهندسي منابع آب ميباشد .این
مجله تالش مينماید مجموعهاي مفيد و مورد استفاده در
اختيار پژوهشگران ،استادان ،دانشجویان وكارشناسان
بخشهاي دولتي و خصوصي علوم و مهندسي آب قرار دهد.
وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به این مجله از بدو انتشار
مجوز علمي -پژوهشي داده است .این مجله به صورت سه
شماره در سال و به صورت منظم چاپ ميشود .در حال حاضر
متوسط زمان داوري در این مجله  4ماه ميباشد .در بخش بعد
فرمت الزم براي ارسال مقاالت به مجله تحقيقات منابع آب
ایران ارائه شده است .در صورتي كه در تهيه این مقاالت این
فرمت به دقت رعایت نشود ،مقاله توسط دبير تخصصي براي
اصالح برگشت داده خواهد شد.
موضوع مقاالت
در حال حاضر مقاالتي با موضوعات مدیریت كميت و كيفيت
آب در سيستمهاي منابع آب ،هيدرولوژي و هواشناسي
كاربردي و جنبههاي اقتصادي ،اجتماعي و سياسي مرتبط با
توسعه پایدار در بخش آب از اولویت بيشتري برخوردارند.
نوع ،مشخصات و نحوه ارائه مقاالت
الف – نوع مقاالت
 -1مقاالت علمي ،پژوهشي و مهندسي اصيل ،به زبان
فارسي یا انگليسي كه حاصل پژوهشها و تحقيقات
نویسنده یا نویسندگان بوده و در نشریه دیگري در داخل
و خارج از كشور به چاپ نرسيده باشد.
 -2گزارشهاي فني ( ،)Technical Noteبه زبان فارسي یا
انگليسي
 -3نقد و بررسي مقاالت چاپ شده ( ،)Discussionبه زبان
فارسي یا انگليسي.
 -4مقاله مروري )(State of the Art Review Papers

الزم به ذكر است مقاالت فوق نباید همزمان در مجله دیگري
در داخل یا خارج كشور به زبان فارسي یا غير فارسي تحت
داوري باشند .در صورتي كه بخشهایي از مقاله توسط مؤلفين
در مجموعه مقاالت كنفرانسي چاپ شده است ،الزم است به
این موضوع در بخش مرور پيشينه مطالعات اشاره شود و تفاوت
مطالب مقاالت به صورت شفاف مشخص باشد.
در صورتي كه مقالهاي به صورت گزارش فني ،نقد و بررسي یا
مقاله مروري به مجله ارسال ميگردد ،الزم است در باالي
صفحه اول مقاله به نوع مقاله اشاره شود.
ب – مشخصات مقاالت ارسالي
 -1نام ،نام خانوادگي نویسنده و یا نویسندگان باید در صفحه
اول و زیر عنوان مقاله نوشته شده باشد .همچنين الزم
است نشاني محل كار ،آدرس ایميل و مرتبه علمي
مؤلفيني كه عضو هيأت علمي هستند در پانوشت صفحه
اول درج شود .نویسنده مسئول با ارائه عالمت * در كنار
نام مشخص ميشود.
 -2عنوان مقاله باید با حروف بزرگ سياه و درشت در حداكثر
 06حرف در صفحه اول مقاله و عناوین دیگر مانند
چكيده ،مقدمه ،عناوین بخشهاي اصلي مقاله و
نتيجهگيري و فهرست مراجع ،شماره گذاري و به ترتيب
شماره و درشتتر از متن اصلي نوشته ميشوند.
 -3مقاالت ارسالي باید داراي اجزاي اصلي یك مقاله باشند.
كه عبارتند از چكيده ،كلمات كليدي ،مقدمه ،عناوین
بخشهاي اصلي آزمایش و پژوهش ،نتایج و تحليل
نتایج ،نتيجهگيري و مراجع .عنوان ،مشخصات
نویسندگان ،چكيده و كلمات كليدي به زبان انگليسي نيز
در صفحه آخر مقاله ارائه ميشوند.
 -4متن اصلي مقاالت باید با فونت  Bmitra 11با فاصله
بين خطوط  1/5سانتيمتر و حداكثر در پانزده صفحه A4
تایپ شوند .مقاالت ميتوانند به صورت تك ستوني یا دو
ستوني تهيه شوند .براي متن حاشيههاي مناسبي در نظر
گرفته شود.
 -5عنوان جداول در باالي آنها و عنوان شكلها و نمودارها
در زیر آنها باید درج گردد .عنوان یك شكل یا جدول
نباید داراي بيش از  16كلمه باشد .شكلها و جداول در
محل مناسبي در داخل متن قرار گيرند .دقت شود از اعداد
و عبارات فارسي در شكلها ،نمودارها و جداول استفاده
شود.

 -0شكلها باید به صورتي تهيه شوند كه در چاپ سياه و
سفيد نيز قابل استفاده باشند .اندازه فونتهاي عبارت
موجود در شكلها به صورتي انتخاب شوند كه در صورت
كوچك شدن و قرارگيري در یك ستون باز به راحتي
خوانا باشند .شكلها و جداول الزم است به ترتيبي كه در
متن مقاله مورد اشاره قرار ميگيرند ،شماره گذاري شوند.
 -7در صورتي كه عنوان شكل یا جدول به صورت یك جمله
كامل نيست ،در انتهاي آن نقطه گذاشته نشود.
 -8دقت شود فرمت جداول فارسي باشد به طوري كه مطالب
جدول از راست به چپ خوانده شوند.
 -9واحدهاي فيزیكي استفاده شده باید در سيستم متریك
) (SIباشند و واحدهاي مبتني بر هر سيستم دیگري در
صورت لزوم در پرانتز نوشته شوند.
 -16فرمولها و روابط بطور خوانا از راستاي انتها سطور در
سمت چپ (در متنهاي انگليسي در سمت راست) شروع
شوند و در منتها اليه سمت راست (در متنهاي انگليسي
در سمت چپ) شمارهگذاري شوند .دقت شود كليه
پارامترها و متغيرها در متن تعریف شده باشند.
 -11از به كار بردن واژهها و اصطالحات التين كه معادل
متداول فارسي دارند ،اجتناب گردد و در مورد نمادها ،از
عالئم استاندارد استفاده شود.
 -12كليه روابط و پارامترها آنها باید به صورت فرمول تایپ
شوند و ایتاليك باشند .كليه متغيرهاي ریاضي داخل متن
نيز باید به صورت ایتاليك ارائه شوند و مشابه متغيرهاي
ارائه شده در فرمولها باشند.
پ – نحوه ارائه مقاالت
الزم است مقاالت در دو فایل با فرمتهاي  wordو  pdfاز
طریق سایت مجله به آدرس  http://iwrrj.sinaweb.netبه
مجله ارسال شوند .فایل داراي فرمت  pdfبراي داوران ارسال
خواهد شد .بنابراین در این فایل الزم است اسامي نویسندگان
مقاله (در بخش فارسي و انگليسي) حذف شوند .عالوه بر این
دو فایل ،الزم است در قالب نامهاي به سردبير مجله ،ذكر شود
كه "این مقاله به زبان فارسي یا غيرفارسي در نشریه دیگري
چاپ نشده است یا در حال داوري براي چاپ نميباشد و تمام
مؤلفين از ارسال این مقاله به مجله تحقيقات منابع آب ایران
آگاهي كامل دارند .در ضمن در صورت پذیرفته شدن مقاله
براي چاپ ،حق چاپ مقاله به مجله تحقيقات منابع آب ایران
واگذار ميشود .".این نامه الزم است از طرف كليه نویسندگان
مقاله ،توسط نویسنده مسئول امضا شود .مقاالتي كه مرتبط با

پایاننامههاي كارشناسي ارشد و رساله دكترا ميباشند نياز به
تأیيد استاد (استادان) راهنما دارند و در نامه استاد (استادان)
راهنما الزم است آدرس دقيق ،شماره تلفن و ایميل استاد
(استادان) ذكر شود.
ت -ساختار اجزای مقاله
 -1چکيدههای فارسي و انگليسي
چكيده خالصهاي از هدف و روش اصلي تحقيق و نتایج كلي
حاصل از آن در حداكثر دویست كلمه به دو زبان فارسي و
انگليسي ميباشد .متن چكيده انگليسي الزم است عيناً مطابق
چكيده فارسي باشد.
 -2کلمات کليدی
حداكثر شش كلمه كليدي ،به زبان فارسي و انگليسي در
انتهاي چكيدهها آورده شود.
 -3مقدمه
مروري بر كارهاي انجام یافته توسط دیگر پژوهشگران در
زمينه مرتبط با موضوع مقاله و بيان نوآوري كار در بخش
مقدمه صورت ميگيرد .در مرور پيشينه مطالعات سعي شود،
مقاالت مرتبط چاپ شده در مجله تحقيقات منابع آب ایران نيز
مرور شوند.
 -4روش تحقيق
شرح كامل روش تحقيق و نحوه انجام مدلسازيها و
آزمایشهاي انجام شده همراه با جداول ،شكلها و توضيحات
مربوط به آن ميباشد.
 -5نتایج و تحليل نتایج
خالصهاي از نتایج حاصل از تحقيقات و آزمایشهاي انجام
شده و بحث بر روي نتایج آنها با تاكيد بر یافتههاي جدید در
این بخش صورت ميگيرد .نتيجهگيري ميتواند به صورت
بخشي مجزا نيز آورده شود.
 -6خالصه و جمعبندی
خالصهاي از كارهاي انجام شده و دستاوردهاي اصلي مقاله در
این قسمت ارائه ميشوند .در این بخش بهتر است به
محدودیتهایي تحقيق نيز اشاره شود و توصيههایي براي
تحقيقات آتي ارائه شود.

 -7تشکر
مؤلف ميتواند به پروژههاي تحقيقاتي كه مقاله در قالب آن
تهيه شده است و افرادي كه به او كمك كردهاند در این
قسمت اشاره كند.
 -8پي نوشتها
در مواردي الزم است كه معادل انگليسي برخي اصالحات به
صورت پينوشت ارائه شود .كليه پي نوشتها با شمارهاي كه
در متن استفاده شده است در این قسمت ارائه ميشوند.
 -9مراجع
در متن و فهرست مراجع مجله تحقيقات منابع آب ایران ،كليه
مراجع به صورت انگليسي ارائه ميشوند .در صورتي كه مرجع
فارسي ميباشد ،معادل انگليسي آن در فهرست مراجع ارائه
شود و در متن اسامي مولفين به صورت انگليسي و با تاریخ
ميالدي ارائه ميشوند .نحوه مرجع دهي در متن مشابه
نمونههاي زیر امكان پذیر است:
)Reed and Minsker (2005

Water Resources Planning and Management
118(3):308–323.
Karmaker S, Mujumdar PP (2006) An inexact
optimization approach for river water-quality
management. Journal of Environmental
Management 81:233–243.

مقاالت کنفرانسي:
Ghosh S, Mujumdar PP (2005) A fuzzy waste load
allocation model integrating skewness of
distributions. In: Proc. of National Conference
on Advances in Water Engineering for
Sustainable Development (NCAWESD-2005),
16–17 May, IIT Madras, India, 55–61.

دقت شود همه مراجع به صورت انگليسي ارائه ميشوند ،در
مراجع هيچ كلمهاي به صورت "ایتاليك" نوشته نميشود و
تنها حرف اول كلمه اول عناوین مقاالت ،گزارشها و كتابها به
صورت حرف بزرگ ميباشد .در صورتي كه مرجع به زبان
فارسي چاپ شده است ،در انتهاي مرجع ،عبارت
) (In Persianذكر شود.

)Talebi (

 -11هزینه چاپ
هزینه چاپ هر شماره از مجله بيش از پنجاه ميليون ریال
است .با مجوز وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري ،بخشي از
هزینههاي داوري (پس از دریافت مقاله) و چاپ (پس از
پذیرش نهایي) از نویسندگان مسئول مقاالت اخذ ميشود.
براي كسب جزئيات بيشتر در مورد هزینههاي داوري و چاپ
هر مقاله با دفتر مجله با شماره تلفن  88915080تماس
بگيرید.

فرمت مراجع از نوع كتاب ،مقاالت چاپ شده در مجالت یا
مقاالت كنفرانسي به صورت زیر ميباشد:

 -11ارسال پيشنهادها و انتقادات
در صورتي كه در مورد فرمت مجله ابهامي وجود دارد یا در این
زمينه انتقاد یا پيشنهادي دارید ،از طریق پست الكترونيكي با
سردبير مجله ) (kerachian@ut.ac.irتماس بگيرید.

)Kerachian et al. (2013
)Iran Ministry of Energy (2015
)(Reed and Minsker, 2005

دقت شود به هيچ مرجعي در متن به صورت فارسي با تاریخ
شمسي اشاره نميشود.
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