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هاي زهساهاي فني و مهندسي پژوهشي در زمينه -هاي علميمقاله "های آبياری و زهکشیمهندسی سازهتحقيقات " نشریه 

سال نشده باتد، ار دیگراي یا نشریه نشریه در من شر نشده یا براي ان شار را كه به زبان فارسیي نشتی ه تده و الً      آبياري و زهکشیي 

تشسط  هاي گردآوري یا تحليلي كهمقالههمچنين د. كنوصشل چاپ مي تاریخترتيب  و در صشرت تأیيد به دپذیرميبراي بررسي و داوري 

شیب پس از بررسي و تص ،ت تحریریه در زمينه مسائل روز فني و مهندسي تهيه تده استنظر و تنها به دعشت هيأصاحب پژوهشیگران 

 به چاپ خشاهد رسيد.
 

كننده کاتًهتخص م ةترتيب نام نشیسندگان بر عهد دة نشیسنده )یا نشیسندگان( است.هبر عمسیوشليت هر مقاله از نظر علمي  

هاي دریاف ي مس رد در رد یا الًشل و حك و اص ح مقاالت آزاد است و مقاله نشریه خشاهد بشد و مکاتًات با وي انجام خشاهد تد. 

 مجاز است. ين ران یا ای ين رن ی، ايکيصشرت الک روندر نشر مطالب به نشریه  نخشاهند تد.

به انضمام برگ مشخصات مقاله، روي كاغذ  ،(يا نگارندگان)نگارنده و مشخصات بدون نام ، باید با عنشان كامل هامقاله

چپ و راست و م ر از سان ي 1/2و  م ريسان  8/3از باال  ةم ر و حاتيسطرها یك سان ي ةصفحه با فاصل 51حداكثر در  A4 سفيد

و  تهيه (Microsoft Word) ورد اي در محيطصشرت تایپ رایانهبه ،53 اندازه ،(B Nazanin) فارسي نازنين با اللمصفحه  نیيپا

فرم تعهد نگارندگان ارسال  تشد.ارسال  )//:irac.eo.e.aridserhttp(از طریق سامانه  )Word( ورد در فرمتاصل فایل  همراهبه

 الزامي است.نيز و فرم تعارض منافع 
 

 

 مقالهای مختلف هترتيب و شرح قسمت

 ها، ن ایج و بحث،هاي كليدي، مقدمه، مشاد و روشفارسي، واژه ةمشخصات مقاله، عنشان، چکيد ةهاي ارسالي تامل برگمقاله

 ست.اصشرت لزوم ضمائم  و درهاي كليدي به زبان انگليسي و واژهمًسشط ، مراجع مشرد اس فاده، چکيده الدردانيگيري، ن يجه
 

 برگه مشخصات مقاله

یا ) علمي نگارنده ةعنشان مقاله، نام و نام خانشادگي و مرتً ةو در برگيرندتییشد تهيه مياین السییمت در یك صییفحه جداگانه 

ده كه مقاله از آن اس خراج ت خشاهد بشد و منًعي ،دورنگار، آدرس پست الک رونيکيتمارة تلفن،  ةگان(، آدرس كامل، تمارنگارند

 به دو زبان فارسي و انگليسي ارائه تشد. دمشخصات مقاله بای ةتحقيقاتي و مانند آن(. برگ نامه دانشجشیي، طرحاست )پایان
 

 عنوان

  و بيانگر مح شاي مقاله باتد. ،جامع ،كلمه(، رسا 21 عنشان باید كشتاه )حداكثر 
 

 فارسی ةچکيد

 دستها، ن ایج اصلي بهكلمه بيانگر فرضیيه، هد  پژوه،، تشصییيخ مخ صر مشاد و روش  (222حداكثر در )فارسیي   ةچکيد 

 گيري كلي از پژوه، است.آمده و ن يجه

 های كليدیواژه

 

  ةمقاله براي مجل یةشرايط پذيرش و راهنماي ته

 هاي آبیاري و زهکشیمهندسی سازهتحقیقات 
 

 الف



 

 

 براي نشیییان دادن ماهيت و گرای، مشضیییشه مقاله  خشاهد بشد و مجزا یا مركب ةهیاي كليدي تیییامل حداكثر پنج واژ واژه 

 است.رساني هاي اط هسامانهبندي در هنگام طًقه به

 مقدمه

همچنين الزم است به اهم كارهاي پژوهشي  د.تشمشرد نظر تعریخ  ةمشضشه مشرد پژوه، معرفي و فرضي ددر این بخ، بای 

 .تشدحاضر مشخص  ةاتاره و لزوم پژوه، مشرد نظر تشریح و هد  مطالع نيز الًلي در این مشرد ةانجام تد

 
 اهمواد و روش

هاي م داول و تناخ ه هاي مشرد اس فاده در اجراي پژوه، است. در مشرد روشتیامل ترح كامل مشاد و روش  این السیمت  
ها و همچنين معيارهاي هاي داليق علمي و تجارتي مشاد و دس گاهككر مشیخصات فني و نام  تیده، ككر منًع مربشط كافي اسیت.  

 .ت داردمشرد اس فاده ضرور
 

 نتايج و بحث
در این السمت  )ها( و تصشیر)ها( است.تکلصیشرت م ن)ها(، جدول)ها(،   ن ایج حاصیل از پژوه، به  ةبرگيرنداین بخ، در  

ا و هضییرورت دارد جدول گيرد.علل و روابط بين آنها در ایجاد ن ایج حاصییل، با اسیی فاده از منابع علمي دیگر، مشرد بحث الرار مي
 م ها با واحدهاي سنج، سيستغييرات آتکار در منحني و ،باتیند  ارالام خشانا ،تهيه تیشد  كيفيت باال و مناسیب  ةها با اندازتیکل 
ول یا عنشان جد نشت ه تشد.)به فارسي و انگليسي( عنشان جدول در باال و عنشان نمشدار یا تکل در زیر  د.تشتهيه  (SI)المللي بين

الزم اسییت تمامي تشضییيحات محشرها و تمامي ) باتییدنمشدار باید مخ صییر و گشیاي ارتًاط عشامل مشرد بحث در جدول یا نمشدار 
ج . ن ایبه انگليسي نشت ه تشد( جداول و نمشدارها داخلواحدها در نمشدارها هم به فارسیي و هم انگليسیي نشتی ه تیشند و اعداد     

رت خام هاي علمي در جدول)ها( منعکس تیییشد مگر در مشاردي كه ككر ارالام به صیییشهاي آماري باید به یکي از روشبررسیییي
مگر در مشارد ضروري نشان داده تشد باید ب فاصله تشد آن جدول یا نمشدار هر جا به جدول یا نمشداري اتاره مي ضیروري باتد. 

واحدها در م ن مقاله و در جدول و نمشدار به فارسي نشت ه  ،هااعداد، مقياس كه حسیب مشرد در السیمت ضیمائم ارائه خشاهد تد.   
 تکرار باتد. داراي كيفيت مناسب براي چاپ (Word)ورد  اي و سازگار باصیشرت رایانه به اصیلي بشده یا  كارهاي ترسیيمي  تیشد. 
 به هنگام بيان ن ایج ضرورت ندارد.و غيره  ،، نمشدارهاهاجدول

 

 گيرینتيجه
 ت.اسمشضشه مشرد تحقيق ككر كاربرد )یا كاربردهاي( اح مالي و  ،پژوه، ةخ صی  ،این السیمت تیامل یك اسی ن اج نهایي    

 د. كننخشد را براي انجام تحقيقات تکميلي ارائه  هايتشانند پيشنهادنگارندگان مي
 

 قدردانی
 تشد.نهادهاي مؤثر در انجام پژوه، الدرداني ميو  ،هاحقشالي، سازمان ،، از اتخاص حقيقي(در صشرت نياز)در این بخ،  
 

 مراجع
شخصات مند ابعد از م ن آورده تشند. نگارندگان مشظخو ه است باید در فهرست مراجع تدمراجعي كه در م ن مقاله بيان  ةكلي -5

 چه در این بخ،، چه در م ن مقاله به درس ي و مطابق با مشخصاتي بياورند كه در هر یك از منابع دیده مي تشد.مراجع را 
 .(صورت شماره اشاره نشودبه) گان( و سال ان شار مرجع اتاره تشدنگارند یادر م ن مقاله فقط به نام نگارنده ) -2

 (Regier & Schubert, 2001)، (Razavi, 2003)مثال: 
اسامي تمامي نگارندگان در فهرسیت مراجع   اماككر تیشد   «,.et al»اگر مرجع بيشی ر از دو نگارنده دارد نام نفر اول همراه با   -3

 .درج تشد
  (Budiman et al., 1999)مثال: 

 ب



 

 

ه كردن با اضافچند مقاله دارد در یك سال اي كه نگارندهدرصشرتي .مراجع به ترتيب حرو  الفًاي نام نگارندگان مرتب تیشد  -4
 و ... تنظيم تشند. bو  aحرو  

 اليد تشد. (in Persian)و در ان ها عًارت  سی ترجمه شدهيمراجع فارسی به زبان انگل -1
 زیر براي مرتب كردن مراجع اس فاده تشد. از روش -6
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  به زبان انگليسیمبسوط چکيده 
 گيري، الدرداني و كلمات كليدي است كه طًق فرمت و بحث، ن يجه ا، ن ایجهمشاد و روشمًسیشط انگليسي تامل مقدمه،   هچکيد
  تشد.)در بخ، راهنماي نگارندگان( تهيه تده در ان هاي مقاله آورده مي نشریه

 

  های كليدی به زبان انگليسیواژه
 ان انگليسي ككر تشد.به زب “هاي كليدي فارسيواژه”ها معادلاین واژه

 
 

 تذكر 
)جزئيات فرمت تهيه مقاله در سایت   اسیت ضیروري   باالرعایت داليق دسی شرالعمل   ،مقاله و بررسیي آن  ةبراي پذیرش اولي -الخ

 نشریه و در بخ، راهنماي نگارندگان مشجشد است(.
اي تشد كه نگارندگان مح رم الًل از ارسال مقاله برمنظشر بهًشد كيفيت مقاله و رفع اتیکاالت اسیاسي اح مالي تشصيه مي  به -ب

 نفر از همکاران مجرب خشد برسانند.را به نظر دو آن  نشریه درج در این 
 

 تبصره 
ها و مج ت جدید مهندسي كشاورزي به زبان ك اب های آبياری و زهکشیسازهتحقيقات مهندسی علمي پژوهشي  نشیریه  

 نماید.ت تحریریه معرفي ميأيصشیب هبرسد، پس از ت نشریه فارسي را كه یك نسخه از آن به دف ر 
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