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ac.ir-http://www.rifrتوانند ضمن کاربران محترم می ،با استفاده از این سامانه نوی نشریات وارد سامانه شوید.، م

نام در سامانه و ارسال مقاله، در . پس از ثبتکنندوضعیت مقاله ارسالی را رهگیری ارسال مقاالت خود به نشریه، آخرین 

شود. در به ایمیل نویسنده ارسال میمقاله یک کد و  خواهد شدصورت تأیید مقاله، از طرف سامانه مقاله اعالم وصول 

که نشریه  نگارش نامهشیوهآخرین ویرایش  همواره باید ،نظر داوراند تدوین مقاله و همچنین پس از انجام اصالحات مور

 گیرد.توجه قرار  ه شده است، موردئارا ادامهدر 
  

 کلیات
برای  ،دنشوکه برای نخستین بار منتشر می تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران هایهای پژوهشی در یکی از زمینهمقاله -

 حمایت و حفاظت با موضوعات ار نشریات تخصصیبا توجه به انتش. چاپ در نشریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت

، مقاالتی که با های جنگلی در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشوربندی گونه، ژنتیک و فیزیولوژی جنگل و ردهجنگل

خواهند گرفت. مورد بررسی قرار موضوعات فوق برای این نشریه ارسال شوند، فقط درصورت تأیید هیئت تحریریه 

مورد شوند نیز فقط درصورت تأیید هیئت تحریریه انجام می ایدر سطح آزمایشگاهی و گلخانه که فقط هاییپژوهش

 .خواهند گرفتبررسی قرار 

 صدور از پس .استنیز ویراستاری مقاالت مجاز  و عدم پذیرشیا  پذیرش در علوم چوب و کاغذ ایرانتحقیقات شریه ن -

 بود. نخواهد تغییر قابل نام نویسندگان( مقاله )به ویژه از جزئی هیچ پذیرش نامه

  
 راهنماي نگارش مقاله

 های ارسالی ضروری است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

تدوین نشده باشند، طبق مصوبه  نشریه نگارش نامهشیوهآخرین ویرایش  مطابق باهای ارسالی مقالهاگر د که شوتأکید می

اصالحات و برطرف کردن ایرادات موجود، به نویسنده مسئول بازگشت داده خواهند شد. هیئت تحریریه، دوبار برای انجام 

 نامه نشریه تنظیم نشده نبود، از دستور کار خارج خواهد شد.اگر پس از دوبار، کماکان مقاله مطابق با شیوه

 شرح زیر باید ارسال شود:هفایل جداگانه ب چهاربرای هر مقاله 

  ندگانالف( فایل مشخصات نویس

(، وابستگی سازمانی و نشانی کامل )از غیرهشامل عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی )استادیار، دانشیار، استاد و 

 نویسنده مسئول به دو زبان فارسی و انگلیسی ثابت و همراه و پست الکترونیکی و شماره تلفن )گان(به کل( نویسنده ءجز
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 مثال:

 های مختلف چوبشده از گونهراش و كاج با اسيد پيروليز تهيهپذیری چوب اشباع
 پررنگ( Times New Roman 11پررنگ و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Zar 13چین، نوع و اندازه قلم فارسی )وسط

 یک خط فاصله

 4و رضا اوالدی 4، اصغر طارمیان3، یحیی همزه*2داود افهامی سیسی، 1فرهود فیروزبهی

 پررنگ( B Badr 13، نوع و اندازه قلم نیچوسط)

 B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم های سلولزی، دانشگاه تهران، ایران )راستآموخته کارشناسی ارشد رشته صنایع چوب و فراوردهدانش -1

 معمولی(

چین، نوع و اندازه نویسنده مسئول، استادیار، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران، )راست -*2

 efhami@ut.ac.ir (Times New Roman 9 regular)الکترونیک:  پستمعمولی(.  B Badr 10قلم 

 B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم ستاد، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران )راستا -3

 معمولی(

 B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم دانشیار، گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایران )راست -4

 معمولی(

 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم )راست آدرس پستی نویسنده مسئول:
 معمولی( B Badr 10چین، نوع و اندازه قلم )راست تلفن ثابت و همراه نویسنده مسئول:

 

 نکته 

و کشور محل اشتغال  در نگارش مشخصات نویسندگان حتماً باید رتبه علمی یا میزان تحصیالت، محل اشتغال و نام شهر -

 ذکر شود.

ها و مراکز پژوهشی وابسته( الزاماً شاغلین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )ستاد سازمان و کلیه مؤسسه -

 باید از الگوی ارائه شده توسط سازمان پیروی نمایند )برای دریافت فایل الگو به بخش راهنمای نویسندگان مراجعه شود(.
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 ب( فایل اصلی مقاله

  کلیات

 نام فایل باید انگلیسی باشد. -

متر از سانتی 2باال و پایین و متر از سانتی 35/3 هبا اندازه حاشی docxفقط با پسوند  Word افزارنرم بافایل اصلی مقاله  -

 تایپ و ذخیره شود.  چپ و راست

 باشد.صفحه متن مقاله و یک صفحه جداگانه برای چکیده انگلیسی(  13)صفحه  14تعداد صفحات مقاله نباید بیشتر از  -

  صفحه وجود دارد. 15له تا برخی موارد با تأیید سردبیر، امکان افزایش تعداد صفحات مقا

 در ابتدای فایل اصلی مقاله، عنوان مقاله قرار گیرد. -

 باشد. Singleها در کل مقاله فاصله سطرها و پاراگراف -

ها، نتایج، بحث )و در صورت لزوم سپاسگزاری( و منابع مورد استفاده تیترهای اصلی شامل چکیده، مقدمه، مواد و روش -

 پررنگ تایپ شوند. B Nazanin 14با قلم 

 پررنگ تایپ شوند. B Badr 13تیترهای فرعی با قلم  -

معمولی  Times New Roman 11معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 13نوع و اندازه قلم فارسی متن مقاله  -

 باشد.

 .متر باشندسانتی 5/0به اندازه  (Indentation) ها دارای تورفتگیپاراگراف کلیه -

  .صورت حروف نوشته شوندها و نتایج مستقیم که کمتر از ده هستند، بهاعداد غیر از داده -

 طرح آزمایش شامل هفت تیمار و چهار تکرار بود.مثال: 

 در سیستم متریک باشند. مقاله واحدهای مورد استفاده در -
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 فاصله و با کلمه پسین یک فاصله داشته باشند.عالئمی از قبیل ، یا ؛ یا : یا نقطه، با کلمات پیش از خود بدون  -

عبارت داخل پرانتز با پرانتز بدون فاصله ولیکن شروع پرانتز با کلمه قبل یک فاصله و پرانتز بسته نیز با کلمه پسین یک  -

 فاصله داشته باشند.

 عالئم ریاضی با اعداد و عبارت داخل فرمول بدون فاصله باشند. -

در محل خود  In line with textهای گرافیکی )ازقبیل فرمول، عکس، نمودار( حتماً با فرمت  ectObjها و کلیه شکل -

 قرار داده شوند.

 متن، در گرفتن قرار ترتیب مطابق و ارسال نیز جداگانه فایلی در یک هر هاجدول و هاشکل شود،می توصیه -

 .شوند گذاریشماره

 از اسامی انگلیسی یا التین، حتما بین آنها از ویرگول فارسی استفاده شود.در یک پاراگراف فارسی برای نام بردن  -

 ها و اصطالحات خارجی خودداری و درصورت نیاز در داخل پرانتز قید شود. بردن واژه کاره امکان از ب تا حد -

 وجه در مقاله استفاده نشود.هیچاز پانویس به -

تایپ شوند. رعایت اصول و قوانین علمی  ایتالیکصورت به )جنس و گونه( های گیاهی و جانوریهای علمی گونهنام -

نام جنس گیاهی یا جانوری برای اولین بار در عنوان، چکیده و  های گیاهی و جانوری ضروری است.در نامگذاری گونه

های گیاهی یا صورت کامل و درصورت تکرار، با حرف اختصاری تایپ شود. همچنین، نام علمی گونهمتن مقاله به

رت تکرار، گذارنده گونه( و درصوصورت کامل )با ذکر اسم نامجانوری برای اولین بار در عنوان، چکیده و متن مقاله به

 گذارنده گونه نگارش شود.  بدون ذکر اسم نام

 کلیه منابع هم در داخل متن و هم در فهرست منابع باید به انگلیسی نوشته شوند. -

 های زیر باشد:ی بخشادارفایل اصلی مقاله باید 

، منابع مورد استفاده ،ها، نتایج، بحث، درصورت لزوم سپاسگزاریبه فارسی، چکیده فارسی، مقدمه، مواد و روش عنوان مقاله

   Abstractعنوان مقاله به انگلیسی و 

 باشد:شرح زیر میهای مختلف مقاله بهجزئیات بخش

 Times New Roman 11زه قلم انگلیسی پررنگ و نوع و اندا B Zar 13چین، نوع و اندازه قلم فارسی )وسط عنوان مقاله

 پررنگ(

 .باید مختصر، گویا و بیانگر محتوای مقاله باشدعنوان مقاله  -

 باشد.  کلمه 20 تعداد کلمات عنوان حداکثر -

 معمولی( Times New Roman 9معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 11)نوع و اندازه قلم فارسی  چکیده

 با یک خط فاصله از عنوان تایپ شود.  -

آمده  دستهله، روش کار و نتایج بأواژه( از مقاله شامل تشریح مس 300 و بیشینه 200کمینه ای )مجموعه فشردهچکیده  -

 است که باید در یک پاراگراف پیوسته نگارش شود. 



 

 

شناخته شده پس  چکیده پرهیز شود. در موارد کامالًشده و ارائه منبع، جدول و شکل در  های خالصهبردن نام کارهاز ب -

  .کردتوان در باقیمانده چکیده از مخفف استفاده از یک بار آوردن نام کامل و مخفف آن در پرانتز می

  متر باشد.سانتی یکبه اندازه ( Indentationهای چپ و راست چکیده باید دارای تورفتگی )حاشیه -

 باشد. متر سانتی 5/0به اندازه اول نیز باید دارای تورفتگی  بر مورد فوق، سطرعالوه -

 معمولی( Times New Roman 9معمولی و نوع و اندازه قلم انگلیسی  B Badr 11)نوع و اندازه قلم فارسی  های کلیدیواژه

 ها تایپ شود. با یک خط فاصله از چکیده و با رعایت همان تورفتگی -

  .نباشدعنوان مقاله  های موجود درتکرار واژهباشد و واژه  6تا  4بین های کلیدی تعداد واژه -

 ترتیب حروف الفبا نوشته شوند.های کلیدی بهواژه -

  مقدمه

  شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهمیت، فرضیه، هدف و پیشینه پژوهش است.شامل 

 هامواد و روش

  هاست.دادهتجزیه و تحلیل ش رو وپژوهش ، روش مطالعه مورد هشامل مشخصات منطق

  نتایج

 . شوندها ارائه میشکل و هاهای کمی و کیفی شامل جدولدر این بخش تمامی یافته -

  ها خودداری شود.های سایر پژوهشدر بخش نتایج اکیداً از بحث و مقایسه با یافته -

  بحث

 است.  گیری کلیو نتیجه هامقایسه با نتایج سایر پژوهش ،هاشامل تحلیل و تفسیر یافته -

  در این بخش ارائه شوند. بدون ذکر تیتر فرعی توانندنقدها و پیشنهادها میدرصورت لزوم،  -

  سپاسگزاری

 این بخش اختیاری است.  .شودکننده پژوهش، تشکر های حمایتبرحسب ادب و احترام از کلیه افراد و سازمان

 منابع مورد استفاده

 زبان انگلیسی نوشته شوند. ه ب کلیه منابع باید -

 از بعد و ترجمه انگلیسی زبان به مقاله عنوان است الزم اند،شده چاپ )فارسی( غیرالتین الفبای به که منابعی درج جهت -

 (.In Persian: )مثال. شود قید پرانتز در فارسی مانند آن اصلی زبان صفحات، شماره قید

 در و شود داده التین زبان به منبع صورت این در باشد، التین خالصه دارای ولی غیرالتین الفبای به منبع که صورتی در -

 (.In Persian with English summary: )مثال. گردد قید اصلی زبان پرانتز در آخر

 .گردد درج کامل صورتبه باید( ادواری) پیایند نشریات نام -

 معمولی Times New Roman 9نوع و اندازه قلم  -

 متر باشند.سانتی 5/0( به اندازه Hangingسطرهای دوم به بعد هر منبع باید دارای تورفتگی ) -

 فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع آورده شوند.  -



 

 

 .)گان( مرتب شوند ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسندهمنابع به -

 گذاری منابع خودداری شود.  از شماره -

های مشترک های منفرد و سپس مقالههای منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شوند، ابتدا مقالهکه مقالهصورتی در -

 .سایر نویسندگان مرتب شوند خانوادگی ترتیب حروف الفبای نامبه

جلوی سال انتشار، از  و غیره  a ،b ،cهای ، با قرار دادن حرفسال وجود داشتچنانچه از یک نگارنده چند منبع در یک  -

 یکدیگر تفکیک شوند.

عبارت دیگر نام همه نویسندگان باید در فهرست منابع ارائه به در فهرست منابع خودداری شود. ".et al" عبارتاز ذکر  -

 .شود

غیره از یک منبع فارسی به انگلیسی، حتماً از مشخصات برای برگردان نام نویسندگان، عنوان مقاله، کتاب، سال انتشار و  -

 انگلیسی اصل نوشتار که به چاپ رسیده است، استفاده شود.
Abstract (Times New Roman 11 Bold) 

 چکیده فارسی  ترجمهو پررنگ(  Times New Roman 13)نوع و اندازه قلم ی مقاله یسشامل عنوان انگل -

 پررنگ Times New Roman 11نوع و اندازه قلم نویسندگان  -

 معمولی Times New Roman 9نوع و اندازه قلم سمت نویسندگان  -

  Times New Roman 11نوع و اندازه قلم متن چکیده  -

 چکیده انگلیسی باید در یک پاراگراف پیوسته و بسیار روان و سلیس نگارش یابد. -

- Keywords  و به ترتیب حروف الفبای  های کلیدی فارسی باشندواژه فاصله از چکیده تایپ شود. ترجمهبا یک خط

 جز در مورد اسامی(.همچنین، فقط حرف اول واژه اول بزرگ تایپ شود )به .انگلیسی نگارش شوند

 

 جدول

 ها یک سطر خالی باشد.پیش و پس از جدول -

 .کپی نگردد Excelشود و از داخل فایل انجام  Wordدر نرم افزار  Tableرسم جدول تنها از طریق منوی  -

 دیگری در مقاله تکرار نشود.  شکل باید دارای عنوان گویا بوده و اطالعات آن به جدول -

اندازه پررنگ و نوع و  B Badr 12فارسی  اندازه قلمنوع و و با  آندر باالی به دو زبان فارسی و انگلیسی عنوان جدول  -

 پررنگ تایپ شود. Times New Roman 10انگلیسی  قلم

 .شوند داده قرار هاآن در )مطابق جدول نمونه( نیز هاجدول فارسی هاینوشته انگلیسی معادل -

 انگلیسی باشند.به زبان )مطابق جدول نمونه( تنها  داخل جدولاعداد ها از چپ مرتب شوند و ستون -

انگلیسی حروف یا کلمات  اندازه قلممعمولی و نوع و  B Badr 11و کلمات داخل جدول  فارسی اعداد اندازه قلمنوع و  -

  توان اندازه قلم را کوچکتر انتخاب کرد.های بزرگ میدر جدول .معمولی باشد Times New Roman 9 جدول داخل

 ارسال شوند. Landscapeصورت هایی که عرض آنها زیاد است، در فایلی جداگانه بهجدول -



 

 

 Times Newانگلیسی زیرنویس جدول  اندازه قلممعمولی و نوع و  B Badr 9 فارسی زیرنویس جدول اندازه قلمنوع و  -

Roman 7 معمولی باشد.  

 صورت زیر عمل شود:برای ترسیم جدول در هر اندازه و قطعی به -

Size: 100% 

Alignment  :Center  

Text wrapping :None 

 .ضروری است جدولذکر واحد و مقیاس برای  -

 .مستقل از متن مقاله ضروری است یهاذکر مرجع برای جدول -

 .گردند مشخص زیرنویس با بایستی جدول متن عالیم و اختصارات -

 در عنوان جدول خودداری شود. "شماره"از ذکر واژه  -

 است. نادرست 1درست است و جدول شماره  1جدول مثال: 

های سرجدول و خط انتهایی جداکننده ( و تنها خطHiddenصورت پنهان )های درونی بهتنظیم جدول الزم است خطدر  -

 .سطر آخر آشکار باشد

صورت تصویر جایگذاری شود و از ارسال آن به)پس از ارائه توضیحات آن( در محل مناسب داخل متن  بایدجدول  -

 خودداری شود. 

 

 مثال:

 اکسیدکلربری با دیشرایط رنگ-1جدول

Conditions for bleaching with chlorine dioxide .Table 1 

 شرایط

Conditions 1D E 2D 

 فاکتور کاپا

Kappa factor 0.4 0.6 0.3 0.2 0.1 

 زمان)ساعت(

Time (hour) 1 1 2 

 گراد(دما)سانتی

Tempetue (ºC) 70 70 70 

 

 شکل

 با عنوان شکل نامگذاری شوند. هاکلیه تصویرها، نمودارها و گراف -

 ها یک سطر خالی باشد.پیش و پس از شکل -

 دیگری در مقاله تکرار نشود.  شکل و اطالعات آن به اشدباید دارای عنوان گویا ب شکل -



 

 

اندازه پررنگ و نوع و  B Badr 12فارسی  اندازه قلمنوع و و با  آن پاییندر به دو زبان فارسی و انگلیسی  شکلعنوان  -

 پررنگ تایپ شود. Times New Roman 10انگلیسی  قلم

( Times New Roman( و انگلیسی )قلم B Badrعنوان محورهای افقی و عمودی کلیه نمودارها به دو زبان فارسی )قلم  -

 تایپ شوند. 

 تایپ شوند. Times New Roman اعداد محورها تنها به زبان انگلیسی و با قلم 

 است. نادرست 1شماره  شکلدرست است و  1 شکلمثال:  خودداری شود. شکلدر عنوان  "شماره"از ذکر واژه  -

  تهیه شوند. Groupصورت های چندقسمتی بهشکل -
 نباشد. Text boxزیرنویس شکل داخل  -

 از قرار دادن شکل در داخل جدول پرهیز شود.  -

برای باز کردن فضای مورد نظر  Enterهیچ عنوان از در محل خود قرار داده شود و به In line with textشکل با فرمت  -

 استفاده نشود.

 .ضروری است شکلذکر واحد و مقیاس برای  -

 .مستقل از متن مقاله ضروری است یهاشکلذکر مرجع برای  -

  .جایگذاری شود)پس از ارائه توضیحات آن( در محل مناسب داخل متن  باید شکل -

 مثال:

 
 های مورد مطالعهمتوسط قطر برابر سینه در توده -1شکل 

Figure 1. Mean diameter at breast height in the studied stands 

 

 روش ارائه منبع در متن:

از منابع غیرعلمی مانند گزارش کار،  ،عبارت دیگربه .سعی شود به منابعی استناد شود که دارای چکیده انگلیسی باشند -

 مصاحبه و غیره پرهیز شود. 



 

 

 سعی شود ذکر منبع در انتهای جمله انجام شود. -

ارائه منبع در متن تنها با ذکر نام خانوادگی نویسنده و سال انتشار منبع و فقط به زبان انگلیسی و با استفاده از سال  -

 میالدی، انجام شود. 

 .نوشته شود ایتالیک صورتهب ,.et al خالصه شده تر از دو نویسنده، نام نویسنده اول ذکر شده و واژهدر منابع با بیش -

 مثال:

 (Lowman, 2008یک نویسنده در انتهای جمله: )

 (Running & Warning, 2009دو نویسنده در انتهای جمله: )

 (Nielsen et al., 2009بیش از دو نویسنده در انتهای جمله: )

 Lowman (2008) نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:یک 

 Warning (2009)و  Running دو نویسنده در ابتدا یا وسط جمله:

 (2009و همکاران ) Nielsenچند نویسنده در ابتدا یا وسط جمله: 

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع

 مورد است. 30حداکثر تعداد مجاز منابع مورد استفاده  - 

 صورت زیر عمل شود:به منابع مورد استفادهدر بخش  منابع مختلفنگارش در  -

، حرف اول نام نویسنده دوم .، نام خانوادگینام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اول :مقاله -1

شماره صفحات اول و .، سال انتشار. عنوان مقاله. نام کامل مجله، شماره جلد )شماره سری(: ...  .،دومنویسنده کوچک 

 .آخر

 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 نام نویسنده دوم .، نام خانوادگیم خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اولنا: کتاب -2

. صورت بزرگ تایپ شود()حرف اول هر کلمه در عنوان به سال انتشار. عنوان کامل کتاب ،....  .،دومنویسنده کوچک 

 تعداد کامل صفحات. ناشر، محل انتشار،

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

582p. 

 ( پس از عنوان کتاب ضروری است.translationذکر واژه ) ،در مواردی که منبع مورد استفاده، کتاب ترجمه شده است

 مثال:
- Mesdaghi, M., 2001. Characterization and Description of Vegetation Cover (translation). 

Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 287p (In Persian). 



 

 

 ارائه نام نویسنده ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشد:کتاب یا مجموعه مقاله -3

(: نام خانوادگی، حرف Inسال. عنوان فصل یا مقاله، صفحات اول و آخر. در ) ،)کتاب(. 2)گان( فصل یا مقاله مطابق بند 

. صورت بزرگ تایپ شود()حرف اول هر کلمه در این عنوان به عنوان کتاب .(.Ed یا .Edsاول نام نویسنده اصلی کتاب.، )

 ناشر، محل انتشار، تعداد کامل صفحات.

 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, 569p. 

 

 .، نام خانوادگی: نام خانوادگی نویسنده اول، حرف اول نام کوچک نویسنده اولمقاله ارائه شده به سمینار و همایش -4

، عنوان مجموعه یا چکیده مقاالت، محل سال انتشار. عنوان مقاله ،....  .،دومنویسنده کوچک ، حرف اول نام نویسنده دوم

 برگزاری، تاریخ برگزاری، 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 Sep. 2008: 165-168. 
های دانشجویی منابع اطالعاتی مطمئنی قلمداد نشده و رجوع به آنها نامهاگرچه پایان :نامه یا رساله دانشجوییپایان -5

صورت زیر به آنها رجوع توان بهشود، ولی در صورت ضرورت و کلیدی بودن موردی از این نوع منابع، میتوصیه نمی

 نمود: 

تحصیلی، نام دانشکده یا گروه آموزشی، نام نام خانوادگی، حرف اول نام دانشجو.، سال انتشار. عنوان. مقطع و رشته 

 دانشگاه، شهر محل دانشگاه، تعداد صفحات. 

 مثال:
- Pourhashemi, M., 2003. Natural regeneration of oak species in Marivan forests (Case study: 

Doveyse). Ph.D. thesis, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, 166p (In 

Persian). 
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 د( فرم تعهدنامه 

 ضروریست فرم تعهدنامه نگارنده)گان( که به امضای نویسنده یا کلیه نویسندگان رسیده باشد، ارسال شود. 
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