راهنمایي كلي جهت تایپ و ارسال مقاالت به فصلنامه "كاربرد شیمي در محیط زیست"
.1

عنوان مقاله بای مختصر و گویا بوده و دربرگیرن ه محتوای تحقیق باش .

.2

مقاله ارسال ش ه نبای قبأل در هیچ نشریه داخلی یا خارجی و سمینار چاپ ش ه باش و یا همزمان به نشریههای دیار فرستاده ش ه
باش .

.3

نشریه از بررسی و انتشار مقات ترجمه ش ه معذور است.

.4

صحت مطالب مقات بر عه ه نویسن ه زن میباش .

.5

مقات تهیه ش ه بر اساس راهنمای ناارش مقات  ،شامل خود مقاله و چكی ه انالیسی ،الزامأ در سه نسخه همراه با  CDتهیه ش ه
بصور فایل  PDFو فایل  docبه دفتر فصلنامه ارسال شود.

.6

مقاله بای ح اکثر در  12صفحه  ، A4بصور

 2ستونی با فاصله ستونی  10میلی متر و با فاصله خطوط  10میلیمتر و حاشیههای

صفحه از هر طرف  25میلیمتر تنظیم شود و ج اول و نمودارها در داخل متن زورده شود.
.7

کلیه نوشتههای فارسی به جز موارد مذکور در ذیل با قلم  B Zar-12و انالیسی با قلم  Times New Roman-10تایپ شون .

.8

عنوان فارسی مقاله با قلم  B Zar-18-Boldو به ترتیب در زیر عنوان فارسی مقاله ،نام نویسن گان و زدرس پست الكترونیكی و
عنوان علمی یا شغلی نویسن گان با قلم  B Zar-13زورده شود.

.9

متن چكی ه و کلی واژه فارسی مقاله با قلم  B Zar-11و متن چكی ه و کلی واژه تتین با قلم  Times New Roman-9بصور
تک ستونی زورده شود.

 .10عناوین بخشهای اصلی مقاله بصور

 Boldو یک شماره بزرگتر از متن اصلی مقاله و عناوین فرعی به صور

 Boldو با همان

ان ازه متن اصلی در گردد.
 .11اشكال و نمودارهای مربوط به مقاله بایستی کیفیت مطلوب داشته و خوانا باش  .همچنین عنوان فارسی یا توضیحا فارسی اشكال و
ج اول با قلم  B Zar-10و در صور تتین بودن با قلم  Times New Roman-8تایپ شون .
 .12معادت

ریاضی و واکنشهای شیمیایی به ترتیب در متن شماره گذاری ش ه و شكلها و عكسها به ترتیب شماره گذاری و

مقادیر مورد استفاده در شكلها دارای واح باشن .
 .13صفحا فاق سربرگ بوده و شماره صفحه در پایین و وسط صفحه در شود.
 .14شماره ترتیبی مراجع بایستی در متن مقاله داخل کروشه ،شماره معادت و شكلها داخل پرانتز و به ترتیب ارجاع زورده شود.
 .15کلما

یا عبارا

تتین (غیر از اختصارا ) فقط می توانن در زیرنویس با قلم  B Zar-9و در صور

 New Roman-7ظاهر شون .

تتین بودن با قلم

Times

 .16فهرست مراجع فارسی با قلم  B Zar-10و انالیسی با قلم  Times New Roman-8در انتهای مقاله و بصور ( :نام نویسن ه ،عنوان
مرجع ،ناشر ،نوبت چاپ ،شماره صفحه ،تاریخ چاپ) زورده شود.

 .17در تایپ مقات موارد ناارش زیر رعایت گردد:
 .aدر تمام متن ،فاصله قبل از (( )،( ).؛) ( ):حذف و بع از زنها یک کاراکتر فاصله داده شود.
 .bکلیه ع مت جمع (ها) ،پسون

(تر ،ترین) ،پیشون

(می) در اول افعال ،پسون

(ان  ،ای) در زخر

افعال از کلما ج ا ش ه و با نیم فاصله نوشته شون .
مانن  :زسیب ها  >-زسیبها

مهمتر >-مهمتر

می کن  >-میکن

گرفته ان  >-گرفتهان

.cداخل پرانتزها از فاصله استفاده نشود.

 .18مقات ارسال ش ه به دفتر فصلنامه مسترد نخواه ش .
 .19زدرس پستی جهت ارسال مقات عبار است از:
زذربایجان شرقی -شهرستان اهر -دانشااه ززاد اس می واح اهر -دفتر مجله کاربرد شیمی در محیط زیست
 -20زدرس پست الكترونیكی:

ahar.faza@yahoo.com

