
 

 پژوهشی بازیافت آب -علمی ةنشری
  راهنمای تنظیم مقاله

 

 دارند تقاضا دارد نكات زير را دقيقاً رعايت فرمايند. ارسال مي پژوهشي بازيافت آب -علمياز نويسندگان محترم كه مقاالت خود را براي بررسي و چاپ در نشريه 

 ه در رابطه با مسائل ايران باشندمقاالتي ك كند. هيات تحريريه در پذيرش اپ ميچ هاي مرتبط بازيافت آب حوزهپژوهشي را در كليه  –مقاالت علمي بازيافت آبنشريه  .1

 اولويت قائل است.

بازيافت ه جواب پذيرش از نشريه مقاله ارسال شده نبايد قبالً در هيچ نشريه داخلي يا خارجي چاپ شده باشد. هيات تحريريه انتظار دارد كه نويسندگان محترم تا هنگامي ك .2

 ري جهت چاپ ارسال نفرمايند.نرسيده است مقاله خود را به مجله ديگ آّب

 تايپ گردد. singleصورت ه فواصل بين خطوط ب و به صورت تك ستونيسانتيمتر(  5/2هاي باال و پايين و راست و چپ  )حاشيه A4روي كاغذ  Wordبا برنامه مقاالت  .3

 نتايج و فهرست منابع(. –خالصه  –اشكال  –ن محل جداولصفحه چاپي به قطع نشريه تجاوز نمايد. )با درنظر گرفت 12حجم مقاله نبايد از حداكثر  .4

چكيده ، دار مكاتبات آدرس پست الكترونيكي نويسنده عهده، )گان( عنوان علمي يا شغلي نويسنده، )گان(نام نويسنده، مقاله عنوانشامل  هايي از بخش بايد به ترتيبمقاله  .5

، تشكر و بندي جمع(، نتايج و بحث، ها )روش تحقيق د و روش، مقدمه و هدف، مواهاي كليدي به همراه واژه ليسيچكيده انگعنوان و ، هاي كليدي به همراه واژه فارسي

 قدرداني )در صورت لزوم( و مراجع پيروي نمايند.

 تايپ شود.  Times New Roman, Bold, 18قلم  چين با عنوان انگليسي مقاله به صورت وسط و B Mitra, Bold, 18با قلم  چين به صورت وسط مقالهفارسي عنوان  .6

 بايد در زير عنوان مقاله ذكر شود. B Mitra, 14با قلم  )گان( نويسندهعنوان علمي يا شغلي  و B Mitra, Bold, 14با قلم  چين به صورت وسط مقاله )گان( نام نويسنده .7

 حتما درج شود. عنوان علميبايد در زير  Times New Roman, 10 با قلمدار مكاتبات  آدرس پست الكترونيكي نويسنده عهده

باشد  چكيده انگليسي دقيقا معادل چكيده فارسي ميكلمه تجاوز نمايد.  200نبايد از  پاراگراف ارائه شود. چكيده و فقط طي يك  Nazanin,B 10 مقاله با قلمفارسي چكيده  .8

 له بايستي حاوي نكات اصلي و نتايج مقاله باشد به طوري كه آن را بتوان جداگانه چاپ نمود.چكيده مقاتهيه گردد.  Times New Roman, 10و با قلم 

 ,B Nazaninهاي كليدي فارسي با قلم  واژه مجزا باشد كه موضوع تحقيق بيشتر پيرامون آنها است. واژه 7-5هاي كليدي فارسي و انگليسي بايد يكسان و هركدام شامل  واژه 9

 تايپ شوند. Times New Roman, 10 ليدي انگليسي با قلمهاي ك و واژه 10

هاي مختلف در متن )شامل مقدمه و  همچنين عنوان بخش استفاده شود.  Times New Roman, 10و متن انگليسي از قلم B Nazanin, 12قلم از  متن مقالهبراي  .10

 گذاري مجزا گردد. با شمارههاي آنها  و زير بخش( بندي جمعها، نتايج و بحث،  هدف، موارد و روش

 .(B Mitra, Bold, 10)زيرنويس اشكال  در محل مورد نظر در متن آورده شود . (1شكل  :)مثال ينيفيت خوب، با شماره و عنوان در پاها و نمودارها به تعداد محدود با كي شكل .11

 (.B Mitra, Bold, 10)باالنويس جداول  آورده شودمورد نظر در متن در محل  . (1 ثال: جدول)م ها به تعداد محدود با شماره و عنوان در باال جدول .12

، به صورت زيرنويس در صفحه در اولين مكاني كه به آن اشاره شده است فارسي فني ز شود. معادل انگليسي كلماتهاي انگليسي در متن مقاله احترا از به كار بردن واژه .13

 مربوطه درج شود.

 ي در فوق كلمه مشخص شود.هاي شماره منابع در متن مقاله داخل كروشه نوشته شود. شماره روابط رياضي داخل پرانتز گذارده شود. اشاره به پاورقي با شماره .14

در  Times New Roman, 10 قلم با و مراجع انگليسي B Nazanin, 12قلم و در خصوص مراجع فارسي با  بصورت تك ستونيبه ترتيب ارجاع در متن فهرست مراجع  .15

 انتهاي مقاله به روش زير تايپ شوند:
[1]. Murtha-Smith, E., Hwang, S. H., Bean, J. (1992). “Load transfer in a space frame connection”, Journal of Chemical 

Engineering, 7 (3), 191-200. 

[2]. Morgan, P. R., Schmidt, L. C. and Rhodes, W. A. (1984). “Materical effects on mild steel strut stability”, 2nd International 

Conference on Space Structure, London, England, 388-393. 

[3]. Smith, J.M., Van Ness, H. C. (1987). “Introduction to chemical engineering thermodynamics”, 5th. Ed. Chapter 15, McGraw-

Hill Pub. Co., New York. 

 .70 -59 ،(4) 8 ،عنوان مجله ،"مقاله عنوان" (.1389بابايي، ا. ) ،[. احمدي، م.4]

 .45 -23 ،شهر محل برگزاري ،عنوان همايش ،"عنوان مقاله" .(1391صالحي، ق. ) [. اكبري، س.،5]

 .تهران ،دانشگاه تهرانانتشارات  ،شماره چاپ ،"عنوان كتاب" .(1385[. علوي، ه. )6]

 مراجعه شود. 9و  8ورد حجم آن به بند به دو زبان انگليسي و فارسي تهيه گردد. در م هاي كليدي و واژه به زبان فارسي ارائه شود. ليكن چكيده مقالهبايد اصل مقاله  .16

 انه بارگذاري شود.در قالب يك فايل در سامپيروي كرده و  5مقاله بايستي از ترتيب ذكر شده در بند  .17

اي از مقاله آماده براي چاپ جهت آخرين تصحيح به نويسنده ارسال خواهد شد. اگر تعداد  مسئوليت ارائه صحيح مطالب مقاله به عهده نويسندگان مقاله است. لذا نسخه .18

 يك از آنها انجام گيرد.نويسندگان بيش از يك نفر باشد در موقع ارسال مقاله مشخص نمايند كه مكاتبات بعدي با كدام 

چاپ شده را حداكثر تا سه ماه پس از انتشار مقاله به دفتر نشريه ارسال دارند تا در صورت تصويب هيات تحريريه جهت دعوت از  "بحث درباره مقاالت"توانند  خوانندگان مي .19

اي كه مقاله در آن به چاپ  اين گونه اظهارنظرها حداكثر در دو شماره بعد از شمارههاي بعدي اقدام گردد.  نويسنده مقاله براي تهيه پاسخ نسبت به چاپ آن در شماره

 رسيده، چاپ خواهد شد.

ب بسيار ضروري ديگر باشد مقاله پذيرفته شده براي چاپ كه حروفچيني گرديده است قابل تغيير نيست. چنانچه نويسنده مقاله عالقمند به اضافه كردن توضيحات يا مطال .20

 است آنها را به صورت حداكثر يك پاراگراف در آخر مقاله آورد.ممكن 

 شود. پس از طي مراحل داوري مسترد نمي بازيافت آبمقاله ارسالي به دفتر نشريه  .21
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