شرایط پذیرش و راهنمای جدید تهیه مقاله
مقالهایبرایچاپپذیرفتهخواهدشدکهمتنکاملآنقبالًدرهیچمجلهبانشریهایمنتشرونیزبرایچاپبهسایر

مقاالتارسالیمیتوانندبهزبانفارسیویاانگلیسی(باشرایطخاص)باشد،ولیچکیدهباید

مجالتارائهنگردیدهباشد.
بههردوزبانتهیهشود.درمقاالتیکهدارایچندمؤلفهستند،ترتیباسامیوحقوقمولفینبرعهدهارسالکنندهمقاله
خواهدبود.مسئولیتهرمقالهازنظرعلمیبرعهدهنویسنده(گان)خواهدبود.مجلهدرردیاقبولوحکواصالحمقاالت
آزاداست.
مقالهتحقیقی،مقالهایاستحاصلتحقیقومستندبهنتایجپژوهشهایانفرادییاجمعی،مقالهمروریشاملارزیابیونقد

نوشتههاییمیباشدکهدرمجالتوکتبمختلفعلمیدرهمانزمینهبهچاپرسیدهاست.درایننوعمقاالت،نویسنده

کارهایپژوهشیگذشتهراجهتروشنشدنوضعیتفعلیمسئله،طرحوموردبررسیقرارمیدهدوبعدارتباطات،

تناقضهاومحدودیتهایموجودرابیاننمودهوسرانجامپیشنهاداتخودراارائهمینماید.نقدوبررسیمقاالتقبلیچاپ

شدهدرمجله،ومروروبررسیکتابهایچاپشدهنیزپذیرفتهمیشود.
عنوان،چکیدهفارسی،واژههایکلیدیبهفارسی،مقدمه،موادوروشها،نتایجوبحث،رهیافتترویجی،

ساختارمقالهشامل
منابع،چکیدهانگلیسیوواژههایکلیدیبهانگلیسیباشدواصولزیردرآنرعایتشود:

)1عنوانمقالهبایدکوتاهوگویاباشدواز11واژهتجاوزنکند(.جنبهترویجیبودنراراعایتکردهباشد)
یکبرگمشخصاتمقالهشاملنامونامخانوادگینویسنده(گان)،مرتبه

)2همراهباارسالمقالهبایددریکفایلجداگانه
علمیونشانیبههردوزبانفارسیوانگلیسی،شمارهتلفنوفاکسوپستالکترونیکیباشد.وبصورتیکفایل
جداگانههمراهمقالهارسالگردد.دررویفایلاصلیمقالهبههیجعنواننامنویسندگاننبایستیباشد.ازگذاشتننام
نویسندهبعنواننامفایلجداخودداریفرمایید.
)3چکیده بایدمحتوایمقالهرابازگونمایدوباتاکیدبرروشها،نتایج واهمیتکاربردنتایجوجنبهتوصیههایترویجی
بودهوتمام آن در یک پاراگراف و حداکثر در  51سطر(حدود212واژه)نوشتهشود،چکیدهانگلیسیبایدترجمهکامل
چکیدهفارسیباشد.
واژهبالفاصلهبعدازچکیدههایفارسیوانگلیسیآوردشود.

واژههایکلیدیدر3تا1
 )4
)1مقدمهبایدشاملطرح مسئله،سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیقباشد.اهدافمطالعهبطورشفافدرانتهایمقدمهذکر
گردد.
موادوروشهاشاملوسائلکار،طرحآماری،نحوهدادهسازیوشیوهاجرایپژوهشبایدمشخصوروشبیانشود.

)6
نتایجوبحثرامیتوانبا

ونتیجهگیریخواهدبود.

)7نتایجوبحثشاملدرجیافتههایتحقیق،بحثمستدل(بامرجع)
شکلهاوجداولدرنتایجوبحثنبایددارایاطالعاتمشابهیاتکراریباشند،دادههایجدول

همیاجداگانهتدوینکرد.
بهاستثناینقشه)تکرارشوند.
نبایدبهصورتمنحنییانمودار( 
)8بخش رهیافت های ترویجیشاملتوصیههایترویجیورهیافتهایترویجیمبتنیبرتحقیقکارشناسیخواهدبود
کهبصورتیکبخشمجزابرایارائهنتایجکاربردیواشاعهوترویجیافتههایتحقیقبهبخشاجراییوکاربردیجامعه
هدفبیانوتنظیمخواهدشد.تهیهبخشرهیافتهایترویجیبایستیطبقاصولنگارشمنابعترویجیباشد.
)9درصورتضرورت،تشکروقدردانیازموسساتوافرادزبرعنوان”سپاسگزاری“ قبلازمنابعآوردهشود.
خانوادگینویسندگانونامسازمانهااست.ازارجاعمنابعباعنوان


ترتیبحروفالفبانام
)12کل منابع به زبان انگلیسی 
وبه
بینام” خودداریشود.
“ 

)11منبعمورداستفادهممکناستکتاب،مقالهویانشریهباشد.درموردکتاببایدنامنویسنده(گان)،سالانتشار،عنوان
کتاب،ناشرومحلانتشاروتعدادکلصفحاتآوردهشود.
الف) کتاب تالیف شده در ایران:

Sabeti, H. 1966. Native and Exotic trees and shrubs of Iran. Tehran Univ. Press,
)430p. (in persion
ب) کتاب به التین (رجوع به کل صفحه)
1. Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of
Chatham, Kent, London. 480p.
ج) کتاب به التین (صفحههای مورد استفاده)

1.Sumerfield, R.T., and Roberts, E.H. 1985. Grain legume crops. Mackys of Chatham,
Kent, London, Pp: 312-381.
)11برایمقاالتیکهفصلیازیککتاببانویسنده(گان)مجزاهستند(مانند مقاله در همایشها)،اینمواردشاملنام
،سالانتشار،عنوانمقاله،شمارهصفحات،نامنویسنده(گان)(ادیتورها)کتاب،نامکتاب،ناشرومحلانتشار

نویسنده(گان)

است.
1.Khanna-Chopra, R., and Sinha, S.K. 1988. What limits the yield of pulses? Plant
process of plant type. P68-278, In: Sinha, S.K., P.V. Sane, S.E. Bhargara and P.R.
Agrawal (eds.), Proceeding of the international Congress of plant Physiology, Society
for plant Physiology and Biochemistry, New Dehli, India.
)12طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسیبایدشاملنامنویسنده(گان)،سالانتشار،عنوانمقاله،ناممجلهکاملیابه
اختصار،جلد(شماره)مجلهوشمارهصفحاتمقالهباشدمثال:
1.Soltani, A., and Gholipoor, M. 2006. Simulating the impact climate change an
growth, yield and water use of chick pea. Gorgan, Journal of Agri. Sci. & Natur.
Resour, 13:2.69-79.
مقاله التین:

2.Archer, T. L., and Bynm, Jr. E. D. 1992. Economic injury level for the Russian
wheat aphid (Hom. Aphididae) on dryland winter wheat. J. Econ. Entomol, 85:987992.
)13اگرمنبعنشریهچاپشدهبانامیکموسسهاست،بایدشاملنامموسسه،سالانتشار،عنواننشریهومحلانتشارباشد.
برایسایرمواردبهآخرینشمارهرجوعشود.
)14برایارجاعبهمنابع در متن تنها نامخانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع وبرگردانشدهبهمیالدینوشتهشود.اگر
تعدادنویسندگانبیشازدونفرباشد،فقطبهذکرنامخانوادگینویسندهاولوسپس”همکاران“ویابصورتالتین( et


),.alاکتفاشود.
)11منابعفارسیترجمهشدهاززبانهایخارجیبایدباناممترجمارجاعگرددوبعدازعنوانکتاب،یامقاله،واژه
داخلپرانتزدرجمیگرددمثال:

”ترجمه“

Sarmadnia, Gh. And Kocheki, A. 1996. Crops physiology. Mashhad jehad. .1
.)Daneshgahi Press. Sixth Edition. 467pp.(Translated in Persian
)16همهمنابعمندرجدرفهرستمنابعقبالًدرمقدمهومواد روشهابهعنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شدهباشدتا
دربحثمستدلونتیجهگیری،امکاناستنادبهآنهافراهمشود.


)17ازبکاربردنکلماتخارجیغیرازاسامیعلمیدرمتنخودداریودرصورتنبودنمعادلفارسیفراگیر،آنهارابه
هایبدونپرانتزدرقسمتباالودرسمتچپکلمه،بهزیرنویسدرهمانصفحه


فارسینوشتهواصلکلمهباذکرشماره
ارجاعدادهشود.
)18اسامی علمی(جنسوگونه،گیاهان،جانواران)درتماممقالهباحروف ایتالیکیا موربتایپشوندوناممصنفبرای
اولینبارودرجلویآندرداخلپرانتزنوشتهشود.

)19عناوینجدولهادرباالوعناوینشکلهادرزیرآنهانوشتهشود.ازبکاربردنعنوانهاییمانندنمودار،عکسونقشه،
سایرقسمتهایمقاله

هاوشکلهاو


هادرجدول

همهاعداد،واحدهاومقیاس
خودداریوآنهاباعنوان”شکل“درجشوند.
بایدبهفارسیباشند.واحدهایاستفادهشدهدرمقالهبایددرسیستممتریکباشد.
ویابانسخههایباالترتایپشدهباشد .فونت بی نازنین  51برای متن مقاله

متنمقالهبایددرنرمافزار Word 97

)22
و برای عنوان فونت  51بولد استفاده گردد.مقاالتبایدازطریقپورتالدفترمجالت ارسالگردد.
عکسهابایددارایمقیاسباشندودرصورتاقتباسازمنبعدیگربایدذکرگردد.

)21
)22جداوالبایددرمتنمقالهوبدونخطوطعمودیباشند.
)23مسئول مکاتبههرمقالهالزماستتوسطنویسندگانمقالهقبلازارسالبهایندفترمشخصگردد.لذاهرگونهمسئولیتی
دررابطهبامقالهمربوطبهشخصمکاتبهکنندهاست.
)24دانشجویاندورهکارشناسیارشدودکتراالزماستقبلازارسالمقالههماهنگیومشاوره الزمدرخصوصمقالهرا با
استاد راهنماحتماًبهعملآورند.
اینمجلههمچنینگزارشهایکوتاهعلمیوفنیکهتاکنون چاپ نشدهراپسازاعالمنظرداورتخصصیوتایید

)21
هایکوتاهعلمیجهتچاپپذیرشمینماید.اینقبیل


ویادداشت
هیاتتحریریهبعنوانTechnical report

بههمراهعنوانچکیدهومنابععلمی).
گزارشهاحداکثردردوصفحهقابلچاپخواهدبود( 

گزارشهایکوتاهعلمیهمانندیکمقالهکاملالزماستچکیدهانگلیسیآننیزتهیهشود.

)26
)26فرمتعهدنامهنویسندگانبایدقبلازارسالمقالهبهدفترمجلهتکمیلوبهامضایتمامینویسندگانمقالهرساندهشود.
نمونهفرمتعهدنامهنویسندگاندرادامهدرجگردیدهاست.
بنام خدا

سردبیر محترم مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی
باسالم،
احتراما،اینجانب(اینجانبان) .........
نویسندگانمقالهباعنوان.............
صحتتمامیمطالبمندرجدراینمقالهراتاییدنمودهومتعهدمیشویمکهاینمقالهحاصلفعالیتتحقیقاتیبنده(ما)
بودهوتاکنوندرهیچمجلهفارسییاالتینیبهچاپنرسیدهاست.همچنیننویسندگانمقالهمتهدمیشوندکهتازماناتمام
کارداوریمقالهدرمجلهحفاظتوبهرهبرداریازمنابعطبیعی،اینمقالهرابرایداوریوچاپبهمجلهدیگریارسال
نکنند .واگراینمقالهازتزکارشناسیارشدویادکتریاستخراجشدهباشدناماستادراهنماویادانشجو واستادانمشاور
بعنواننویسندگانمقالهذکرشدهاست.
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