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راهنماي نگارش مقاله براي مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ایران

مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ایران از كليه اساتيد و متخصصان رشتههاي آبخيزداري و علوم مرتبط براي ارایه مقاالت علمي و پژوهشي

دعوت به عمل ميآورد .هدف اصلي از انتشار اين مجله ،فراهم نمودن وسيلهاي جهت تبادل اطالعات و نتايج پژوهشهاي علمي ،فني و
تخصصي ميان اساتيد ،دانشمندان و مهندسين ايراني و جوامع علمي و حرفهاي ملي و بينالمللي و اعتالي سطح دانش نظري ميباشد .مجله

تالش خواهد نمود كه بتواند مجموعهاي مفيد و مورد استفاده در اختيار پژوهشگران ،اساتيد ،دانشجويان و كارشناسان بخشهاي دولتي قرار

دهد .وزارت علوم و تحقيقات و فناوري به اين مجله از بدو انتشار مجوز علمي -پژوهشي داده است.
در نامه ارسالي مقاله حتم ًا بايستي درج شود كه "اين مقاله در نشريهاي چاپ و يا در حال داوري براي چاپ نميباشد و تمام مولفين
از ارسال اين مقاله به مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ایران آگاهي كامل دارند".
نوع ،مشخصات و نحوه ارایه مقاالت:
الف -نوع مقاالت

 -1مقالههای علمي ،پژوهشي و مهندسي اصيل ،به زبان فارسي كه حاصل پژوهشها و تحقيقات نويسنده يا نويسندگان بوده و در نشريه

ديگري در داخل و خارج از كشور به چاپ نرسيده باشد (حداکثر  12صفحه )A4
 -2گزارش فني ) ،(Technical Noteبه زبان فارسي (حداکثر  4صفحه)
 -3نقد و بررسي مقاالت چاپ شده ) ،(Discussionبه زبان فارسي

ب -مشخصات مقاالت ارسالي

 -1نام ،نام خانوادگي نويسنده و يا نويسندگان بايد در صفحه اول و در زير عنوان مقاله آورده شود .آدرس ایمیل ،نشاني محل كار و مرتبه

دانشگاهي مولفيني كه عضو هيأت علمي هستند در پاورقی صفحه اول درج شود (فونت  .)Lotus 10عنوان مقاله ،اسامی نویسندگان ،چکیده
فارسی و متن مقاله دوستونی و چکیده انگلیسی که در آخر مقاله قرار میگیرد یک ستونی باشد .چکیده انگلیسی دارای اسامی نویسندگان در

زیر عنوان انگلیسی مقاله و مرتبه علمی نویسندگان در پاورقی باشد.

 -2مقاالت ارسالي بايد داراي اجزاي اصلي يك مقاله باشند كه عبارتند از :چكيده (به زبان فارسي و انگليسي) ،واژههاي كليدي ،مقدمه ،مواد

و روشها (عناوين بخشهاي اصلي آزمايش و پژوهش) ،بحث و نتيجهگيري ،نتایج و منابع.

 -3عنوان جداول در باالي آنها و عنوان شكلها ،نقشهها و نمودارها در زير آنها بصورت وسط چین درج گردد .در مقاالت فارسي بايد از

اعداد و ارقام فارسي در شكلها ،نمودارها و جداول استفاده شود.

تبصره :در صورت استفاده از نرمافزار خاصي جهت كشيدن اشكال ميتوان از اعداد انگليسي استفاده کرد ،ولي يكنواختي در مقاله بايستي

رعايت شود.

 -4شكلها ،نقشهها و جداول بايستي به ترتيبي كه در متن مقاله مورد اشاره قرار گرفته است شمارهگذاري شده و بصورت سیاه و سفید در

متن مقاله قرار داده شوند (در صورت امکان شکلها ،نقشهها و جداول دوستونی گردد ولی در صورت بزرگ بودن به صورت یک ستونی قرار
داده شوند).
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 -5آحاد فيزيكي در كليه مقاالت بايد در سيستم متريك ) (SIبوده و هر سيستم ديگري در صورت لزوم در پرانتز نوشته شود.

 -6فرمولها و روابط به طور خوانا از راستاي انتهای سطرها در سمت چپ شروع شود و در منتهااليه سمت راست شمارهگذاري گردد.

 -7از به كار بردن واژهها و اصطالحات التين که معادل متداول فارسي دارند ،اجتناب گردد و در مورد نمادها ،از عالئم استاندارد استفاده

شود.

 -8منابع در متن با درج نام مولفین به زبان فارسی و با ذكر شماره منبع مورد استفاده شده در داخل عالمت کروشه [ ] نوشته شوند (بدون
درج تاریخ) .مث ً
ال :سپاسخواه ] [1و یا رایان ] .[2منابع در پاورقی آورده نشود.
 -9معادل انگلیسی واژههای علمی با ذکر شماره در پاورقی آورده شود.
ج -نحوه ارایه مقاالت

مقاله با استفاده از نرمافزار  Word 2003در  ، windows xpبه صورت دو ستونی در  5نسخه پرینت ( 1نسخه با نام و مشخصات

نویسندگان و  4نسخه بدون نام و مشخصات نویسندگان) به همراه یک عدد سیدی تهیه و به دفتر مجله ارسال گردد.
مقاله با رعايت نكات زير تهيه شود :اندازه كاغذA4 210 * 297 mm :

						
الف -حاشيهها:

ب -فاصلهها:

		
حاشيه سمت راست

			
 1/5سانتیمتر

			
حاشيه باال

			
 1/5سانتیمتر

		
حاشيه سمت چپ
		
حاشيه پایين

ج -نوع و اندازه قلمها:

			
 1/5سانتیمتر

		
فاصله دو ستون
		
فاصله سطرها

 1/25سانتیمتر
 1سانتیمتر

 3سانتیمتر

 Lotusپررنگ

عنوان فارسي مقاله

Lotus 10

اسامی نویسندگان

عنوان خارجي مقاله Times New Roman 14

Lotus 11

شماره منبع مورد استفاده

 Lotus 12پررنگ

عناوين فرعي متن فارسي

متن چكيده فارسي

متن چكيده خارجي

واژههاي کلیدی فارسي

 Lotus 12پررنگ

Times New Roman 12

 Lotus 12پررنگ ايتاليك

واژههاي کلیدی انگلیسی )Times New Roman 12 (Bold/Italic
 Lotus 12نازك

متن فارسي

Lotus

پاورقي فارسي

Times New Roman 10عنوان جدولها و شكلها

پاورقي خارجي

كلمات و اعداد داخل جدولها و شكلها
منابع فارسي

منابع خارجي
چكيده

 10تا ( Lotus 12بسته به اندازه جدول و شكل)

 Lotus 12پررنگ

Lotus 12

Times New Roman 12

خالصهاي از هدف و روش اصلي پژوهش و نتايج كلي حاصل از آن در حداكثر دويست كلمه به زبان فارسي و انگليسي .متن چكيده انگليسي
بايستي عين ًا مطابق چكيده فارسي باشد.
واژههاي كليدي
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حداقل پنج و حداكثر شش واژه كليدي ،به زبان فارسي و انگليسي در انتهاي چكيدهها آورد شود.

مقدمه

مروري بر كارهاي انجام يافته توسط ديگر پژوهشگران در همان زمينه ،با ذكر ماخذ و ساختار مطالب ارائه شده در مقاله ميباشد.
مواد و روشها

شرح كامل روش پژوهش و نحوه آزمايشهاي انجام شده همراه با جداول و شكلها و توضيحات مربوط به آن ميباشد.
بحث و نتیجهگیری /نتایج

خالصهاي از نتايج حاصل از تحقيقات و آزمايشهاي انجام شده و بحث بر روي نتايج با تاكيد بر يافتههاي جديد ،نتيجهگيري وجمعبندي

نتايج بدست آمده است .نتيجهگيري ميتواند به صورت بخشي مجزا آورده شود.
تشكر

مولف ميتواند به پروژههاي تحقيقاتي كه مقاله در قالب آن تهيه شده است و افرادي كه به او كمك كردهاند در اين قسمت اشاره كند.
منابع

كليه منابع مورد استفاده از ديگر پژوهشگران ،بايد در متن مقاله با ذكر شماره منبع در [ ] مشخص گردد و فهرست آنها در انتهاي مقاله به

التین و به ترتيب حرف الفبا شمارهگذاري شود.

• Graf، W. and Song، T. 1997. Bed- Shear Stress in Non- Uniform and Unsteady Open- Channel Flows.
Journal of Hydraulic Research. 33(5): 399-704
توجه مهم :در صورتی که فرمت نگارش مقاله کام ً
ال رعایت نشده باشد ،مقاله مورد برررسی و داوری قرار نخواهد گرفت.
کرج -بلوار شهید چمران -دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران -دفتر مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
صندوق پستی  -31585-4314تلفکس 026 - 32253408
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داوران مقاالت این شماره مجله علوم و مهندسی آبخیزداری
 -1دکتر سید سعید اسالمیان
 -2دکتر مجید اونق
 -3دکتر علیرضا ایلدرومی
 -4دکتر عبدالحسین بغالنی
 -5دکتر نادر پیرمرادیان
 -6دکتر عبدالرسول تلوری
 -7دکتر علیمراد حسنلی
 -8دکتر مجید خلقی
 -9دکتر شهرام خلیقی سیگارودی
 -10دکتر میرمسعود خیرخواه
 -11دکتر محمدهادی داوودی
 -12دکتر محمدتقی دستورانی
 -13دکتر قاسم زارعی
 -14دکتر علیرضا سپاسخواه
 -15دکتر علی سالجقه
 -16دکتر سیدصابر شاهویی
 -17دکتر غالمرضا شعاعی
 -18دکتر سیدحمیدرضا صادقی
 -19دکتر علی طالبی
 -20دکتر ناصر طالببیدختی
 -21دکتر احمد طاهرشمس
 -22محمود عربخدری
 -23دکتر بیژن قهرمان
 -24دکتر سادات فیضنیا
 -25دکتر سیدمحمود کاشفیپور
 -26دکتر محمدرضا کاویانپور
 -27دکتر عطاا ...کاویان
 -28دکتر عبدالنبی کالهچی
 -29دکتر مزدا کمپانی زارع
 -30دکتر محسن محسنیساروی
 -31دکتر حمیدرضا مرادی
 -32دکتر علی نجفینژاد
 -33دکتر داود نیککامی
 -34دکتر نادر هاتف

از تالش و همکاری عزیزان تشکر و قدردانی میگردد.
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