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و  های آبياریسازههای فنی و مهندسی پژوهشی در زمين  -های علمیمقال  "های آبياری و زهکشیمهندسی سازهتحقيقات " نشریه  
اشد، بیای بیرسی ارسال نشده ب دهگیای ها نشیه  نشیه  در منتشی نشده ها بیای انتشار را ك  ب  زبان فارسی نوشت  شده و قبالً  زهکشی
 انهای گیدآوری ها تحليلی ك  توسط پژوهشگیمقال همچنين د. كنوصول چاپ می تارهختیتيب  و در صورت تأهيد ب  دپذهیمیو داوری 
اهد پس از بیرسی و تصوهب ب  چاپ خو ،ت تحیهیه  در زمين  مسائل روز فنی و مهندسی تهي  شده استنظی و تنها ب  دعوت هيأصاحب
 رسيد.

كننده کاتب شخص م ةتیتيب نام نوهسندگان بی عهد دة نوهسنده )ها نوهسندگان( است.هبی عمسرووليت هی مقال  از نظی علمی  
های درهافتی مستید در رد ها قبول و حك و اصالح مقاالت آزاد است و مقال  نشیه  خواهد بود و مکاتبات با وی انجام خواهد شد. 

 مجاز است. ینتیانتها اه ینتینته، ایکيصورت الکتیوندر نشی مطالب ب  نشیه   نخواهند شد.

ب  انضمام بیگ مشخصات مقال ، روی كاغذ  ،(يا نگارندگان)نگارنده و مشخصات بدون نام ، باهد با عنوان كامل هامقال 
چپ و راست و متی از سانتی 1/2و  متییسانت 8/3از باال  ةمتی و حاشيسطیها هك سانتی ةصفح  با فاصل 51حداكثی در  A4 سفيد

و  تهي  (Microsoft Word) ورد ای در محيطصورت تاهپ راهان ب  ،53 اندازه ،(B Nazanin) فارسی نازنين با قلمصفح   نهيپا
فیم تعهد نگارندگان ارسال  شود.ارسال  )//:irac.eo.e.aridserhttp(از طیهق سامان   )Word( ورد در فیمتاصل فاهل  همیاهب 

 الزامی است.نيز و فیم تعارض منافع 
 

 

 مقالهاي مختلف هترتيب و شرح قسمت
 ها، نتاهج و بحث،های كليدی، مقدم ، مواد و روشفارسی، واژه ةمشخصات مقال ، عنوان، چکيد ةهای ارسالی شامل بیگمقال 

 ست.اصورت لزوم ضمائم  و درهای كليدی ب  زبان انگليسی و واژهمبسوط ، میاجع مورد استفاده، چکيده قدردانیگيیی، نتيج 
 

 برگه مشخصات مقاله
ها ) علمی نگارنده ةعنوان مقال ، نام و نام خانوادگی و میتب ةو در بیگيیندشررود تهي  میاهن قسررمت در هك صررفح  جداگان  

ده ك  مقال  از آن استخیاج ش خواهد بود و منبعی ،دورنگار، آدرس پست الکتیونيکیشمارة تلفن،  ةگان(، آدرس كامل، شمارنگارند
 ب  دو زبان فارسی و انگليسی ارائ  شود. دمشخصات مقال  باه ةتحقيقاتی و مانند آن(. بیگ نام  دانشجوهی، طیحاست )پاهان

 

 عنوان
  و بيانگی محتوای مقال  باشد. ،جامع ،كلم (، رسا 21 عنوان باهد كوتاه )حداكثی 

 

 فارسي ةچكيد
 دستها، نتاهج اصلی ب كلم  بيانگی فیضري ، هد  پژوه،، توصرريخ مختصی مواد و روش  (222حداكثی در )فارسری   ةچکيد 

 گيیی كلی از پژوه، است.آمده و نتيج 
 

 هاي كليديواژه

 بیای نشررران دادن ماهيت و گیاه، موضررروه مقال   خواهد بود و مجزا هرا میكرب   ةهرای كليردی شرررامرل حرداكثی پنج واژ    واژه 
 است.رسانی های اطالهسامان بندی در هنگام طبق  ب 

 

  ةمقاله براي مجل یةشرايط پذيرش و راهنماي ته

 هاي آبیاري و زهکشیمهندسی سازهتحقیقات 
 

 الف



 

 مقدمه
همچنين الزم است ب  اهم كارهای پژوهشی  د.شومورد نظی تعیهخ  ةموضوه مورد پژوه، معیفی و فیضي ددر اهن بخ، باه 

 .شودحاضی مشخص  ةاشاره و لزوم پژوه، مورد نظی تشیهح و هد  مطالع نيز قبلی در اهن مورد ةانجام شد
 

 اهمواد و روش
های متداول و شناخت  های مورد استفاده در اجیای پژوه، است. در مورد روششرامل شیح كامل مواد و روش  اهن قسرمت  

ها و همچنين معيارهای های دقيق علمی و تجارتی مواد و دستگاهككی مشرخصات فنی و نام  شرده، ككی منبع میبوط كافی اسرت.  
 .ت داردمورد استفاده ضیور

 

 نتايج و بحث
در اهن قسمت  )ها( و تصوهی)ها( است.شکلصرورت متن)ها(، جدول)ها(،   نتاهج حاصرل از پژوه، ب   ةبیگيینداهن بخ، در  

ا و هضرریورت دارد جدول گيید.علل و روابط بين آنها در اهجاد نتاهج حاصررل، با اسررتفاده از منابع علمی دهگی، مورد بحث قیار می
تم ها با واحدهای سنج، سيستغييیات آشکار در منحنی و ،باشرند  ارقام خوانا ،تهي  شرود  كيفيت باال و مناسرب  ةها با اندازشرکل 

ول ها عنوان جد نوشت  شود.)ب  فارسی و انگليسی( عنوان جدول در باال و عنوان نمودار ها شکل در زهی  د.شوتهي   (SI)المللی بين
الزم اسررت تمامی توضرريحات محورها و تمامی ) باشرردنمودار باهد مختصرری و گوهای ارتباط عوامل مورد بحث در جدول ها نمودار 
ج . نتاهب  انگليسی نوشت  شود( جداول و نمودارها داخلواحدها در نمودارها هم ب  فارسری و هم انگليسری نوشرت  شروند و اعداد     

رت خام های علمی در جدول)ها( منعکس شرررود مگی در مواردی ك  ككی ارقام ب  صررروهای آماری باهد ب  هکی از روشبیرسررری
مگی در موارد ضیوری نشان داده شود باهد بالفاصل  شود آن جدول ها نمودار هی جا ب  جدول ها نموداری اشاره می ضریوری باشد. 

واحدها در متن مقال  و در جدول و نمودار ب  فارسی نوشت   ،هااعداد، مقياس ك  حسرب مورد در قسرمت ضرمائم ارائ  خواهد شد.   
 تکیار باشد. دارای كيفيت مناسب بیای چاپ (Word)ورد  ای و سازگار باصرورت راهان  ب  اصرلی بوده ها  كارهای تیسريمی  شرود. 
 ب  هنگام بيان نتاهج ضیورت ندارد.و غيیه  ،، نمودارهاهاجدول

 

 گيرينتيجه
گارندگان ن است.موضوه مورد تحقيق ككی كاربید )ها كاربیدهای( احتمالی و  ،پژوه، ةخالص ،اهن قسمت شامل هك استنتاج نهاهی 
 د. كننخود را بیای انجام تحقيقات تکميلی ارائ   هایتوانند پيشنهادمی
 

 قدرداني
 شود.نهادهای مؤثی در انجام پژوه، قدردانی میو  ،هاحقوقی، سازمان ،، از اشخاص حقيقی(در صورت نياز)در اهن بخ،  

 

 مراجع
شخصات مند ابعد از متن آورده شوند. نگارندگان موظخو ه است باهد در فهیست میاجع شدمیاجعی ك  در متن مقال  بيان  ةكلي -5

 چ  در اهن بخ،، چ  در متن مقال  ب  درستی و مطابق با مشخصاتی بياورند ك  در هی هك از منابع دهده می شود.میاجع را 
 .(صورت شماره اشاره نشودبه) گان( و سال انتشار میجع اشاره شودنگارند هادر متن مقال  فقط ب  نام نگارنده ) -2

 (Regier & Schubert, 2001)، (Razavi, 2003)مثال: 
اسامی تمامی نگارندگان در فهیسرت میاجع   اماككی شرود   «,.et al»اگی میجع بيشرتی از دو نگارنده دارد نام نفی اول همیاه با   -3

 .درج شود

  (Budiman et al., 1999)مثال: 

 ب



 

  كیدن با اضافچند مقال  دارد در هك سال ای ك  نگارندهدرصورتی .میاجع ب  تیتيب حیو  الفبای نام نگارندگان میتب شرود  -4
 و ... تنظيم شوند. bو  aحیو  

 قيد شود. (in Persian)و در انتها عبارت  سي ترجمه شدهيمراجع فارسي به زبان انگل -1
 زهی بیای میتب كیدن میاجع استفاده شود. از روش -6

 تك نگارنده -الخ
Elsafi, S. H., 2014. Artificial neural networks (ANNs) for flood forecasting at Dongola Station in the River 

Nile, Sudan. Alexandria Engineering Journal, 53(3), pp.655-662. 
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  به زبان انگليسيمبسوط چكيده 

نام  يوهشگيیی، قدردانی و كلمات كليدی است ك  طبق و بحث، نتيج  ا، نتاهجهمواد و روشمبسوط انگليسی شامل مقدم ،  هچکيد
  شود.ده میدر انتهای مقال  آورتهي   ،در بخ، راهنمای نگارندگانارائ  شده 

 ج



 

 

  هاي كليدي به زبان انگليسيواژه

 ان انگليسی ككی شود.ب  زب “های كليدی فارسیواژه”معادلدر اهن قسمت 
 

 تذكر 
ت  )جزئيات فیمت تهي  مقال  در ساه استضیوری  باالرعاهت دقيق دستورالعمل  ،مقال  و بیرسی آن ةبیای پذهیش اولي -الخ

 نشیه  و در بخ، راهنمای نگارندگان موجود است(.
  شود ك  نگارندگان محتیم قبل از ارسال مقالمنظور بهبود كيفيت مقال  و رفع اشرکاالت اسراسری احتمالی توصي  می   ب  -ب

 نفی از همکاران مجیب خود بیسانند.را ب  نظی دو آن  نشیه  بیای درج در اهن 
 

 د
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