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 راهنماي نگارش مقاله
 

 های ارسالی ضروری است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

چاپ  براي ،دنشوكه براي نخستين بار منتشر مي تحقیقات صنایع چوب و کاغذ هايپژوهشي در يكي از زمينه هايمقاله

 .areeo.ac.irIjwpr ها فقط از طريق وبگاه نشريه به نشانيدريافت كليه مقاله .بررسي خواهند شدمجله هيأت تحريريه در 

 انجام خواهد شد.

 هاي كليدي،واژه مقاله، چكيده فارسي، عنوان شامل: ترتيببه و فايل اصلي بوده پژوهشي – علمي بايد ارسالي مقاالت -

مقاله، چكيده انگليسي  انگليسي عنوان زبان انگليسي، به منابع سپاسگزاري )اختياري(، بحث، نتايج، ها،مواد و روش مقدمه،

(Abstractو واژه )( هاي كليدي انگليسيKeywords) .شوند، برگردان كامل صورت انگليسي ارائه ميكليه مطالبي كه به باشد

شود، تأكيد زيادي بر صحت مطالب از نمايه مي CABIت فارسي آنها باشند. از آنجا كه چكيده انگليسي مقاالت اين مجله در ساي

 شود كه در برگردان چكيده فارسي به انگليسي توجه الزم مبذول گردد.نظر نگارشي و گرامري وجود دارد. از اين رو توصيه مي

استاديار، مرتبه علمي )مربي، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، در فايلي جداگانه شامل صفحه مشخصات مقاله  -

( و شماره mail-E، پست الكترونيكي ))گان(نويسنده)از جزء به كل(  كامل وابستگي سازماني و نشاني دانشيار، استاد و ...(،

كننده به زبان دقت شود در نشاني مكاتبه ارائه گردد. يسيو انگل يدو زبان فارسبه جداگانه  صورتتلفن نويسنده مسئول به

 آورده شود.« ايران»انگليسي، حتماً كلمه 

برگشت داده هايي كه از آن پيروي نكرده باشند، مقاله بوده وهاي ارسالي ضروري در نگارش مقاله نامهاين شيوهرعايت  -

  خواهند شد.

مجله در قبول، رد و نيز ويراستاري مقاالت مجاز است و نويسنده مسئول تا زمان چاپ مقاله بايد در رفع مشكالت  -

 مقاله همكاري نمايد.احتمالي 

 

 شيوه نگارش

قلم التين شود. متر از چهار طرف تايپ سانتي 2 هبا حاشي 31اندازه ، B Badr، فونت Word 3201 افزارنرم درمقاله  -

قلم التين و  11اندازه ، B Badrها از فونت هاي درون جدولباشد. براي نوشته 11، اندازه  Times New Romanفونت

 استفاده شود. 9، اندازه  Times New Romanفونت

 .در داخل پرانتز قرار گيرندخارجي خودداري و در صورت نياز  اصطالحاتها و كاربردن واژههاز ب بهتر است -

هاي گياهي، رعايت اصول و قوانين علمي در نامگذاري گونه شوند. آوردهصورت ايتاليك نامهاي علمي التين به -

 روري است.جانوري و .... ض

ذكر منبع، صورت ديگري در مقاله تكرار نشوند. به اطالعات آنهاداراي عنوان گويا بوده و  ها بايدشكلو  هاجدول -

 ها و هر دو محور عمودي و افقي نمودارها ضروري است. واحد و مقياس براي محتواي جدول

تايپ گردند. از درج نقطه در انتهاي عنوان  (Boldو به صورت پررنگ ) 12ها با فونت ها و شكلعنوان جدول -

ها در عنوان جدولباشد.  مميز صورتبه بايد آنها ها و نمودارها به زبان فارسي باشند و اعشارخودداري شود. اعداد جدول



 

 

و  (Hidden)صورت پنهان هاي دروني آنها بهها الزم است خطدر تنظيم جدول .شوندآورده در پايين  هاشكلباال و عنوان 

انجام   Tableهاي سرجدول و خط انتهايي جداكننده سطر آخر آشكار باشد )رسم جدول تنها از طريق منويفقط خط

 شود(.

صورت تصوير و نمودارها به هاها در محل مناسب در داخل متن جايگذاري شوند. از ارسال جدولها و شكلجدول -

 به آنها نيز ارسال گردد. ( مربوطExcelو  Wordخودداري شده و فايل )

صورت سياه و سفيد و غيررنگي، نمودارها و تصاوير به صورت سياه و سفيد تهيه و ارسال با توجه به چاپ مجله به -

 شوند.

 فايل اصلي مقاله روش تدوين

 ي مقاله باشد.اعنوان مقاله: بايد مختصر، گويا و بيانگر محتو -

هشامل تشريح مسئله، روش كار و نتايج ب ،( از مقالهواژه 300حداكثر و  200حداقل اي )فشرده هچكيده: مجموع -

شده و ارائه منبع، جدول و هاي خالصهكاربردن نامه. از بكه بايد در يك پاراگراف پيوسته نگارش يابد آمده استدست

توان در مخفف آن در پرانتز ميدر موارد كامالً شناخته شده پس از يك بار آوردن نام كامل و  شكل در چكيده پرهيز شود.

 باقيمانده چكيده از مخفف استفاده نمود.

كار رفته در عنوان كه بهتر است كلمات به درباره موضوع مقاله ارائه شود واژه شش بين چهار تاهاي كليدي: واژه -

 مقاله نباشند.

در آنها استفاده  از منابع جديدشرحي بر موضوع مقاله شامل اهميت، فرضيه، پيشينه و هدف تحقيق است كه مقدمه:  -

 شده است.

، شيوه اجراي پژوهش، طرح انجام تحقيق، مشخصات منطقة شده رفتهگ كارهمواد و روشها: شامل مواد و وسايل ب -

 هاست.هاي شناسايي و تجزيه دادهآماري، روش

د. از بحث و شوارائه مي ها و نمودارهاشكل ها،ولجد شاملهاي كمي و كيفي ر اين بخش تمامي يافتهنتايج: د -

 خودداري شود. اًها اكيدهاي ساير پژوهشمقايسه با يافته

توانند در صورت ها و پيشنهادها ميدها است. نقها و مقايسه با نتايج ساير پژوهشبحث: شامل تحليل و تفسير يافته -

 از در اين بخش ارائه شوند.ني

كننده تحقيق، در اين بخش تشكر و قبل از منابع هاي حمايتبرحسب ادب و احترام از كليه افراد و سازمانسپاسگزاري:  -

 درج گردد.

 

 :(References) منابع مورد استفاده -

. براي صورت انگليسي ارائه شوندبه هم در متن و هم در فهرست منابعكليه منابع مورد استفاده )فارسي و انگليسي(، 

برگردان نام نويسندگان، عنوان مقاله، كتاب و غيره از يك منبع فارسي به انگليسي، حتماً از مشخصات انگليسي اصل 

 نوشتار كه به چاپ رسيده است، استفاده شود.



 

 

كيده انگليسي ندارد، آن منبع به شود كه عنوان يا چتبصره: در موارد خاص كه از يك منبع معتبر غيرانگليسي استفاده مي

 زبان اصلي ارائه شود و در هر صورت از ترجمه و تبديل به انگليسي توسط نويسندگان مقاله خودداري شود.

 

 در متن مقاله: روش ارائه منبع

از دو نويسنده،  گيرد. در منابع با بيشترارائه منبع در متن تنها با ذكر نام خانوادگي نويسنده و سال انتشار منبع صورت مي

 نوشته شود. رود،صورت ايتاليك و فقط در متن به كار ميكه به et al.عبارت نام نويسنده اول و 

 (: چنانچه منبع مورد استفاده در انتهاي جمله در داخل پرانتز آورده شود) 1مثال 

 )(Lowman, 2008 يك نويسنده:

 (Waring & Running, 2009)دو نويسنده: 

  et al.(Nielsen ,2009( نويسنده:بيش از دو 

 (:چنانچه در وسط جمله و خارج از پرانتز به منبع اشاره شود) 2مثال 

 Lowman (2008) يك نويسنده:

 Running (2009) و Waringدو نويسنده: 

 (2009و همكاران ) Nielsen بيش از دو نويسنده:

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع:

  شوند. در فهرست منابع مورد استفاده ارائهدر متن  به كار رفتهفقط منابع 

 گذاري منابع خودداري شود. در و از شماره مرتب شوند)گان( ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي نويسندهمنابع به

 گذاري )نقطه، ويرگول و غيره( روش ارائه شده در نمونه زير رعايت شود.ضمن در عالمت

 هاي مشترك هاي منفرد و سپس مقالهمنفرد و مشترك از يك نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقالههاي در صورتي كه مقاله

 ترتيب حروف الفباي نام ساير نويسندگان مرتب شوند.به

 منابع برحسب سال انتشار از قديم به جديد تنظيم شوند.، )گان( چند مقاله مشابه باشندچنانچه نويسنده 

 هاي سال وجود داشت، با قرار دادن حرفنبع در يكچنانچه از يك نگارنده چند م, c , b ,a …  جلوي سال انتشار، از

 هم تفكيك شوند.

  عبارتاز ذكر "et al." .عبارت ديگر نام همه نويسندگان بايد در فهرست منابع مورد به در فهرست منابع خودداري شود

 .استفاده ارائه شود

 

 عمل شود:صورت زير در ارائه منابع مختلف به



 

 

، حرف اول نويسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام كوچك نويسنده اول: مقاله -1

.، سال انتشار. عنوان مقاله. نام كامل مجله، شماره جلد: شماره صفحات اول و ...  .،دومنويسنده كوچك نام 

 .آخر

گذاري و سداير گدذاري، فاصدلهصورت خالصه شدده. همچندين نقطهبهصورت كامل آورده شود نه )نام كليه مجالت به

 نكات نگارشي نيز مطابق سبك زير رعايت گردد.(

 مثال: 
Ghani, A., Azizi, M. and Tehranifar, A., 2009. Response of Achillea species to drought stress induced by 

polyethylene glycol in germination stage. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 25(2): 

271-281. 

 

، حرف اول نويسنده دوم .، نام خانوادگينام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام كوچك نويسنده اول: كتاب -2

رگ صورت بز)حرف اول هر كلمه در عنوان به .، سال انتشار. عنوان كامل كتاب...  .،دومنويسنده كوچك نام 

 تعداد كامل صفحات. . ناشر، محل انتشار،تايپ شود(

 مثال:
Hari, P. and Kulmala, L., 2008. Boreal Forest and Climate Change. Springer, Netherlands, 582p. 

 

)گان( نويسنده: ارائه نام اي كه هر فصل يا مقاله آن توسط يك يا چند نويسنده نوشته شده باشدكتاب يا مجموعه مقاله - 3

(: نام خانوادگي، In)كتاب(، سال. عنوان فصل يا مقاله، صفحات اول و آخر. در ) 2فصل يا مقاله مطابق دستورالعمل بند 

صورت بزرگ تايپ )حرف اول هر كلمه در اين عنوان به عنوان كتاب .(.Edيا  .Edsحرف اول نام مؤلف اصلي كتاب.، )

 كامل صفحات.. ناشر، محل انتشار، تعداد شود(

 :مثال
Bradshaw, R.H.W., 2005. What is a natural forest: 15-30. In: Stanturf, J.A. and Madsen, P., (Eds.). 

Restoration of Boreal and Temperate Forests. CRC Press, London, 569p. 

 

 .، نام خانوادگياول نام كوچك نويسنده اول : نام خانوادگي نويسنده اول، حرفمقاله ارائه شده به سمينار و همايش -4

، عنوان مجموعه يا چكيده مقاالت، محل .، سال انتشار. عنوان مقاله...  .،دومنويسنده كوچك ، حرف اول نام نويسنده دوم

 برگزاري، تاريخ برگزاري، شماره صفحات.

 :مثال
Ichihara, Y., Masuya, H. and Kubono, T., 2008. Pathogenicity of two fungi isolated from the decayed 

seeds of Fagus crenata in Japan. Abstracts of the 8th IUFRO International Beech Symposium. Japan, 

8-13 September: 165-168. 

 



 

 

هاي دانشجويي منابع اطالعاتي مطمئني قلمداد نشده و رجوع به آنها نامهاگرچه پايان نامه يا رساله دانشجويي:پايان -5

صورت زير به آنها رجوع توان بهشود، ولي در صورت ضرورت و كليدي بودن موردي از اين نوع منابع، ميتوصيه نمي

 نمود: 

نامه. مقطع و رشته تحصيلي، نام دانشكده يا اياننامه. عنوان پنام خانوادگي، حرف اول نام دانشجو.، سال دفاع از پايان

 گروه تحصيلي، نام دانشگاه، شهر محل دانشگاه، تعداد صفحات. 

 مثال:
Sardabi, H., 1997. An investigation of the relationship between penetration resistance, soil physical 

properties and the growth of selected tree species. Ph.D. thesis, Department of Forestry, The 

Australian National University, Canberra. 

 

Abstract:  

 وستهيپاراگراف پ كيدر  و باشد يفارس دهياز چك يبرگردان كامل ديبا( واژه 300حداكثر و  200حداقل ) يسيانگل دهيچك

 .ارائه شود در انتهاي مقاله جداگانه در يك صفحه يافته وش نگار

كار رفته كه بهتر است كلمات بههاي كليدي فارسي و مطابق با واژه واژه شش بين چهار تا (Keywords) هاي كليديواژه

 .در عنوان مقاله نباشند

 كامل نشانيوابستگي سازماني و عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، انگليسي شامل:  ارسال مشخصات مقاله به زبان

 در صفحه مشخصات مقاله الزاميست. ( نويسنده مسئولmail-Eو پست الكترونيكي ) )گان(نويسنده
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