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 به نام خدا
 

 نگارش مقالهراهنماي 

 های ارسالی ضروری است.زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

 سامانه نشریه

نشرریه تحقیقرات جنگرل    منظور تسریع در فرایند ارسال، دریافت، ارزیابی و چاپ مقاات،، سااما ه یدیاد ارونرو  ا      به

 ا دازی شده است.راه زیربه آدرس  صنوبر ایران و
 http://ijfpr.areeo.ac.ir 

 ساایت مسسساه تیق قاا، ینا واا و مراتاع بهاور باه آدرس       ، از طریا  و  ما هروز خطا در ورود باه ساا  بدر صور، 

ac.ir-http://www.rifrتوا ند ضمن ارساال  باربران مینرم می ،اسنفاده از این ساما هبا  نوی  هریا، وارد ساما ه شوید.، م

 ام در ساما ه و ارسال مقاره، در صور، . پس از ثبتبنندمقات، خود به  هریه، آخرین وضع ت مقاره ارساری را رها ری 

شود. در تدوین مقاره میبه ایم ل  ویسنده ارسال مقاره ی  بد و  خواهد شدتأی د مقاره، از طرف ساما ه مقاره اعالم وصول 

ه ئارا ادامهبه در  هریه  نگارش نامهشیوهآخرین ویرایش  همواره باید ، ظر داوران دو همچن ن پس از ا جام اصالحا، مور

 گ رد.تویه قرار  شده است، مورد
  

 کلیات

بارای چااپ    ،د شو خسن ن بار مننهر می به برای ایران مرتع و ب ابانهای تیق قا، زم نهدر یوی از  های پژوههیمقاره -

مرتاع و   حمایت و حفاظات  با موضوعا، با تویه به ا نهار  هریا، تخصصی. در  هریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت

در مسسساه تیق قاا، ینا واا و مراتاع      شناسایی و رده بندی گو ه های مرتعی و ب ابا ی و ابوروژی مرتع و ب اباان  ،ب ابان

مورد بررسی قارار  ت تیریریه ئعا، فوق برای این  هریه ارسال شو د، فقط درصور، تأی د ه ومقاتتی به با موض، بهور

ت ئا درصاور، تأی اد ه    فقاط شو د   ز ا جام می ایدر سطح آزمایهااهی و گ خا ه هایی به فقطخواهند گرفت. پژوهش

 .خواهند گرفتمورد بررسی قرار تیریریه 

  اماه  صدور از پس .است  ز ویراسناری مقات، مجاز  و عدم پذیرشیا  پذیرش در ع و ب ابان ایرانمرتهریه تیق قا،   -

 .بود  خواهد تغ  ر قابل )به ویژه  ام  ویسندگان( مقاره از یزئی ه چ پذیرش

  
 هزینه داوری و چاپ مقاله

ریزی امور پژوههی وزار، ع اوم،  گذاری و بر امهدفنر س است 81/2/8332مورخ  3/81/87251براساس مجوز شماره 

دب رخا اه   8331/88/1 اماه تع ا ن اعنباار  هاریا، مصاو       آی ن 3-83وری و همچن ن طب  تبصره بند اتیق قا، و فن

 داوری باه  ارساال  از قبل ا دشده داور تع  ن به مقاتتی تمام برایبم س ون بررسی  هریا، ع می بهور وزار، یاد شده، 

  هریه در چاپ برای داوران طرف از مقاره چنا چه و شد خواهد دریافت( تومان 811111 معادل) ریال 111/111/8 مب غ

 اخذ  ویسندگان از "مجددا( تومان 871،111) ریال 8،711،111 معادل چاپ هایهزینه از بخهی گ رد، قرار پذیرش مورد

 حساا   شاماره  باه  یادشاده  هزیناه   هاریه،  ساوی  از ایم ال  دریافات  از در هری  از مراحل پرداخت، پس .شد خواهد

http://ijfpr.areeo.ac.ir/
http://www.rifr-ac.ir/
http://www.rifr-ac.ir/


 

 

 و ینا واا  تیق قاا،  مسسسه  امبه مربزی با   IR 331811110118131513180308 شبا 0118131513180308

 در پرداخات  قابال  310131550801815118337822811117 شناساه  بد با خدما، اخنصاصی درآمد -بهور مراتع

  .شود ارسال  هریه ساما ه طری  از پرداخنی ف ش شده اسون فایل و شود واریز هابا   ب  ه

از  پا ش شاود. رطفاا     ونه: همواره برای پرداخت هزینه داوری و چاپ مقاره، ایم  ی از  هریه به  ویسنده مسئول ارسال می

فاوق پرداخات شاو د، تیات ها چ       فرایناد هرگو ه ویه خودداری فرمای د. ویوهی به خارج از  واریزدریافت ایم ل، از 

همچن ن، اگر طی فرایند داوری، مقاره به هر در ل مورد پذیرش قرار  ارفات، ویاه پرداخات     شرایطی قابل مسنرد   سنند.

 ه چ عنوان مسنرد  خواهد شد.شده به

 

 

 راهنمای نگارش مقاله

آخررین   مطااب  باا  های ارسااری  مقارهاگر د به شوتأب د میهای ارساری ضروری است. رعایت  وا، زیر در  اارش مقاره

دوبار برای ا جاام اصاالحا، و برطارف     ،ت تیریریهئتدوین  هده باشند، طب  مصوبه ه  نشریه نگارش نامهشیوهویرایش 

 اماه  بردن ایرادا، مویود، به  ویسنده مسئول بازگهت داده خواهند شد. اگر پس از دوبار، بمابان مقاره مطااب  باا شا وه   

 تنظ م  هده  بود، از دسنور بار خارج خواهد شد.  هریه

 شرح زیر باید ارسال شود:هفایل یداگا ه ب چواربرای هر مقاره 

  الف( فایل مشخصات نویسندگان

(، وابسنای سازما ی و  ها ی بامل )از غ رهشامل عنوان مقاره،  ام و  ام خا وادگی، مرتبه ع می )اسنادیار، دا ه ار، اسناد و 

  ویسنده مسئول به دو زبان فارسی و ا ا  سی ثابت و همراه و پست ارونرو  وی و شماره ت فن )گان(بل(  ویسنده به ءیز

 مثال:

  رییبردار تغ لیبا استفاده از روش تحل ییزاابانیب لیو تحل یابیارز

 گنج()منطقه مورد مطالعه: شهرستان قلعه
 پرر گ( Times New Roman 11پرر گ و  وع و ا دازه ق م ا ا  سی  B Zar 13چ ن،  وع و ا دازه ق م فارسی )وسط

 ی  خط فاص ه

 3 حسین آذرنیوندو  3 غالمرضا زهتابیان، 1 مهدی قربانی، *4 فاطمه نرماشیری

 پرر گ( B Badr 13)وسط چ ن،  وع و ا دازه ق م 
چا ن،  اوع و   )راسات  رانیا دا هااه توران، برج، ا ،یع دا هوده منابع طب ،یمناط  خه  و بوهسنا  اء گروه اح ،یع منابع طب یموندس یدبنرا -8

 . معموری( B Badr 10ا دازه ق م 
چ ن،  وع و ا دازه )راست ران،یدا هااه توران، برج، ا ،یع دا هوده منابع طب ،یمناط  خه  و بوهسنا  اء اح ار،گروه مسئول، دا ه سندهی و -* 2

 mehghorbani@ut.ac.ir (Times New Roman 9 regular):    ارونرو پست معموری( B Badr 10ق م 

 B Badr 10چا ن،  اوع و ا ادازه ق ام     )راست رانیدا هااه توران، برج، ا ،یع دا هوده منابع طب ،یمناط  خه  و بوهسنا  اء اسناد، گروه اح -3

 معموری(
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 نکته  

ع می یا م زان تیص ال،، میل اشنغال و  ام شور و بهور میل اشنغال  رتبهدر  اارش مهخصا،  ویسندگان حنما  باید  -

 ذبر شود.

و مرابز پژوههی وابسانه( ارزاماا     هاهسسسبهاورزی )سناد سازمان و ب  ه من سازمان تیق قا،، آموزش و ترویج  شاغ  -

 .)برای دریافت فایل اراو به بخش راهنمای  ویسندگان مرایعه شود( پ روی  مایندارائه شده توسط سازمان باید از اراوی 
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 ب( فایل اصلی مقاله

  کلیات

  ام فایل باید ا ا  سی باشد. -

منر از سا نی 2بات و پای ن و منر از سا نی 37/3 هحاش با ا دازه  docxفقط با پسو د  Word افزار رم بافایل اص ی مقاره  -

 تایپ و ذخ ره شود.  چپ و راست

 باشاد. صفیه منن مقاره و ی  صفیه یداگا ه برای چو ده ا ا  سی(  83)صفیه  80تعداد صفیا، مقاره  باید ب هنر از  -

  یه ویود دارد.صف 87برخی موارد با تأی د سردب ر، اموان افزایش تعداد صفیا، مقاره تا 

 در ابندای فایل اص ی مقاره، عنوان مقاره قرار گ رد. -

 باشد. Singleدر بل مقاره ها و پاراگراف سطرهافاص ه  -

 ( و منابع مورد اسنفادهسپاسازاری در صور، رزوم و)ها،  نایج، بیث ت نرهای اص ی شامل چو ده، مقدمه، مواد و روش -

 تایپ شو د.پرر گ  B Nazanin 14با ق م 



 

 

 پرر گ تایپ شو د. B Badr 13ت نرهای فرعی با ق م  -

 معماوری  Times New Roman 11معموری و  وع و ا دازه ق م ا ا  سای   B Badr 13 منن مقاره  وع و ا دازه ق م فارسی -

 باشد.

 منر باشند.سا نی 7/1به ا دازه  (Indentation) ها دارای تورفنایپاراگراف ب  ه -

  .صور، حروف  وشنه شو دها و  نایج مسنق م به بمنر از ده هسنند، بهغ ر از داده اعداد -

 طرح آزمایش شامل هفت ت مار و چوار تورار بود.مثال: 

 در س سنم منری  باشند. مقاره واحدهای مورد اسنفاده در -

 ی  فاص ه داشنه باشند. پس ناز خود بدون فاص ه و با ب مه  پ ش، یا ؛ یا : یا  قطه، با ب ما،  عالئمی از قب ل -

ی   پس نعبار، داخل پرا نز با پرا نز بدون فاص ه ور ون شروع پرا نز با ب مه قبل ی  فاص ه و پرا نز بسنه   ز با ب مه  -

 فاص ه داشنه باشند.

 عالئم ریاضی با اعداد و عبار، داخل فرمول بدون فاص ه باشند. -

در میال خاود    In line with textبا فرمت  های گراف وی )ازقب ل فرمول، عوس،  مودار( حنما  Objectها و شولب  ه  -

 .اده شو دقرار د

 مانن،  در گارفنن  قارار  ترت ا   مطااب   و ارساال    از  یداگا اه  فاای ی  در یا   هر هایدول و هاشول شود،می توص ه -

 .شو د گذاریشماره

 برای  ام بردن از اسامی ا ا  سی یا تت ن، حنما ب ن آ وا از ویرگول فارسی اسنفاده شود.در ی  پاراگراف فارسی  -

 ها و اصطالحا، خاریی خودداری و درصور،   از در داخل پرا نز ق د شود. بردن واژه باره اموان از ب تا حد -

 ویه در مقاره اسنفاده  هود.ه چاز پا ویس به -

تایپ شو د. رعایت اصول و قوا  ن ع مای   ایتالیکصور، به )ینس و گو ه(  اهی و یا وریهای گهای ع می گو ه ام -

 ام ینس گ اهی یا یا وری برای اور ن بار در عناوان، چو اده و    های گ اهی و یا وری ضروری است.در  اماذاری گو ه

گ ااهی یاا    هاای ع مای گو اه   اام  همچنا ن،   صور، بامل و درصور، تورار، با حرف اخنصاری تایپ شود.همنن مقاره ب

و درصاور، توارار،   گذار ده گو اه(  )با ذبر اسم  امصور، بامل هیا وری برای اور ن بار در عنوان، چو ده و منن مقاره ب

   شود. گذار ده گو ه  اارشبدون ذبر اسم  ام

 ب  ه منابع هم در داخل منن و هم در فورست منابع باید به ا ا  سی  وشنه شو د. -

 

 های زیر باشد:ی بخشادارفایل اصلی مقاله باید 

، منابع مورد اسانفاده  ،ها،  نایج، بیث، درصور، رزوم سپاسازاریبه فارسی، چو ده فارسی، مقدمه، مواد و روش عنوان مقاره

   Abstractعنوان مقاره به ا ا  سی و 

 باشد:شرح زیر میهای مختلف مقاله بهجزئیات بخش



 Times New Roman 11پرر گ و  وع و ا دازه ق م ا ا  سی  B Zar 13چ ن،  وع و ا دازه ق م فارسی )وسط عنوان مقاله

 پرر گ(

 .باید مخنصر، گویا و ب ا ار مینوای مقاره باشدعنوان مقاره  -

 باشد.  ب مه 21 تعداد ب ما، عنوان حدابثر -

 معموری( Times New Roman 9ازه ق م ا ا  سی معموری و  وع و ا د B Badr 11) وع و ا دازه ق م فارسی  چکیده

 با ی  خط فاص ه از عنوان تایپ شود.  -

آمده  دستهره، روش بار و  نایج بأواژه( از مقاره شامل تهریح مس 311 و ب ه نه 211بم نه ای )مجموعه فهردهچو ده  -

 است به باید در ی  پاراگراف پ وسنه  اارش شود. 

شناخنه شده پاس   چو ده پره ز شود. در موارد بامال شده و ارائه منبع، یدول و شول در  های خالصه امبردن  بارهاز ب -

  .بردتوان در باق ما ده چو ده از مخفف اسنفاده از ی  بار آوردن  ام بامل و مخفف آن در پرا نز می

  منر باشد.سا نی ی ه به ا داز (Indentation) چپ و راست چو ده باید دارای تورفنای هایحاش ه -

 باشد. منر سا نی 7/1به ا دازه  بر مورد فوق، سطر اول   ز باید دارای تورفنایعالوه -

 معموری( Times New Roman 9معموری و  وع و ا دازه ق م ا ا  سی  B Badr 11) وع و ا دازه ق م فارسی  های کلیدیواژه

 ها تایپ شود. تورفنایبا ی  خط فاص ه از چو ده و با رعایت همان  -

  .نباشدعنوان مقاله  های موجود درتکرار واژهباشد و واژه  6تا  0های ب  دی ب ن تعداد واژه -

 ترت   حروف ارفبا  وشنه شو د.های ب  دی بهواژه -

   مقدمه

  شرحی بر موضوع مورد بررسی شامل اهم ت، فرض ه، هدف و پ ه نه پژوهش است.شامل 

 هامواد و روش

  هاست.دادهتی  ل تجزیه و روش  وپژوهش ، روش مطارعه مورد هشامل مهخصا، منطق

  نتایج

 . شو دها ارائه میشول و هاهای بمی و ب فی شامل یدولدر این بخش تمامی یافنه -

  ها خودداری شود.های سایر پژوهشدر بخش  نایج اب دا  از بیث و مقایسه با یافنه -

  بحث

 است.  گ ری ب یو  ن جه هامقایسه با  نایج سایر پژوهش ،هاتفس ر یافنه شامل تی  ل و -

  در این بخش ارائه شو د. بدون ذبر ت نر فرعی توا ند قدها و پ هنوادها میدرصور، رزوم،  -

  سپاسگزاری

  ی است.این بخش اخن ار .شودبننده پژوهش، تهور های حمایتبرحس  اد  و احنرام از ب  ه افراد و سازمان

 منابع مورد استفاده

 زبان ا ا  سی  وشنه شو د. ه ب  ه منابع باید ب -



 

 

 از بعد و تریمه ا ا  سی زبان به مقاره عنوان است تزم ا د،شده چاپ )فارسی( غ رتت ن ارفبای به به منابعی درج یوت -
 (.In Persian: )مثال. شود ق د پرا نز در فارسی ما ند آن اص ی زبان صفیا،، شماره ق د
 در و شود داده تت ن زبان به منبع صور، این در باشد، تت ن خالصه دارای وری غ رتت ن ارفبای به منبع به صورتی در -

 (.In Persian with English summary: )مثال. گردد ق د اص ی زبان پرا نز در آخر
 .گردد درج بامل صور،به باید( ادواری) پ ایند  هریا،  ام -

 معموری Times New Roman 9 وع و ا دازه ق م  -

 د.نمنر باشسا نی 7/1( به ا دازه Hangingسطرهای دوم به بعد هر منبع باید دارای تورفنای ) -

 فقط منابع اسنفاده شده در منن، در فورست منابع آورده شو د.  -

 . د)گان( مرت  شو ترت   حروف ارفبای  ام خا وادگی  ویسندهمنابع به -

 گذاری منابع خودداری شود.  از شماره -

هاای مهانرک   های منفرد و ساپس مقاراه  های منفرد و مهنرک از ی   اار ده ارائه شو د، ابندا مقارهبه مقارهصورتی در -

 .سایر  ویسندگان مرت  شو د خا وادگی ترت   حروف ارفبای  امبه

ی اوی ساال ا نهاار، از     و غ اره   a ،b ،c هاای ویود داشت، با قرار دادن حرفسال  چنا چه از ی   اار ده چند منبع در ی  -

 تفو   شو د. یودیار

عبار، دیار  ام همه  ویسندگان بایاد در فورسات مناابع ارائاه     به در فورست منابع خودداری شود. ".et al" عبار،از ذبر  -
 .شود

ا نهار و غ ره از ی  منبع فارسی به ا ا  سی، حنما  از مهخصا، برای برگردان  ام  ویسندگان، عنوان مقاره، بنا ، سال  -
 ا ا  سی اصل  وشنار به به چاپ رس ده است، اسنفاده شود.

Abstract (Times New Roman 11 Bold) 

 چو ده فارسی  تریمهو پرر گ(  Times New Roman 13) وع و ا دازه ق م ی مقاره  سشامل عنوان ا ا  -

 پرر گ Times New Roman 11  ویسندگان ق م وع و ا دازه  -

 معموری Times New Roman 9 سمت  ویسندگان  وع و ا دازه ق م -

  Times New Roman 11 منن چو ده  وع و ا دازه ق م -

 چو ده ا ا  سی باید در ی  پاراگراف پ وسنه و بس ار روان و س  س  اارش یابد. -

- Keywords  و باه ترت ا  حاروف ارفباای      های ب  دی فارسی باشندواژه تریمهتایپ شود. با ی  خط فاص ه از چو ده

 یز در مورد اسامی(.فقط حرف اول واژه اول بزرگ تایپ شود )به همچن ن، .ا ا  سی  اارش شو د

 

 جدول

 ها ی  سطر خاری باشد.پ ش و پس از یدول -

 .بپی  اردد Excelشود و از داخل فایل ا جام  Wordدر  رم افزار  Tableرسم یدول تنوا از طری  منوی  -

 دیاری در مقاره تورار  هود.  شول باید دارای عنوان گویا بوده و اطالعا، آن به یدول -



ا دازه پرر گ و  وع و  B Badr 12فارسی  ا دازه ق م وع و و با  آندر باتی  و ا ا  سی به دو زبان فارسیعنوان یدول  -

 پرر گ تایپ شود. Times New Roman 10ا ا  سی  ق م

 .شو د داده قرار هاآن در   ز)مطاب  یدول  مو ه(  هایدول فارسی های وشنه ا ا  سی معادل -

 ا ا  سی باشند.به زبان )مطاب  یدول  مو ه( تنوا  داخل یدولاعداد ها از چپ مرت  شو د و سنون -

ا ا  سی حروف یا ب ماا،   ا دازه ق ممعموری و  وع و  B Badr 11 فارسی اعداد و ب ما، داخل یدول ا دازه ق م وع و  -

  توان ا دازه ق م را بوچونر ا نخا  برد.های بزرگ میدر یدول .معموری باشد Times New Roman 9 داخل یدول

 .شو دارسال  Landscapeصور، هدر فای ی یداگا ه ب است،به عرض آ وا زیاد  هایییدول -

 Times Newا ا  سای زیر اویس یادول     ا دازه ق ام معموری و  وع و  B Badr 9 زیر ویس یدول فارسی ق ما دازه  وع و  -

Roman 7 معموری باشد.  

 صور، زیر عمل شود:برای ترس م یدول در هر ا دازه و قطعی به -

Size: 811% 
Alignment  :Center   

Text wrapping :None 

 .ضروری است یدولذبر واحد و مق اس برای  -

 .مسنقل از منن مقاره ضروری است یهاذبر مریع برای یدول -

 .گرد د مهخص زیر ویس با بایسنی یدول منن عالیم و اخنصارا، -

 در عنوان یدول خودداری شود. "شماره"از ذبر واژه  -

 است.  ادرست 8درست است و یدول شماره  8یدول مثال: 

های سریدول و خط ا نوایی یدابننده ( و تنوا خطHiddenصور، پنوان )درو ی بههای در تنظ م یدول تزم است خط -

 .سطر آخر آشوار باشد

صاور، تصاویر   یایاذاری شود و از ارسال آن باه )پس از ارائه توض یا، آن( در میل مناس  داخل منن  بایدیدول  -

 خودداری شود. 

 

 مثال:

 ایو اح بیمختلف تخر یهامساحت کالس -4جدول 
Table1. Area of Different Degradation and Rehabilitation Classes 

 کالس
Class 

 (Km2) مساحت

Area 
 (%) درصد

Percent 

 (Km2) مساحت

Area 

 (%) درصد

Percent 

 بدون تغییر

No change 
1768 29 1768 29 

 کم –احیا 

Re-Low 
768.2 12.6 

2956.9 48.5 
 متوسط –احیا 

Re-Moderate 
1231.5 20.2 



 

 

 کالس
Class 

 (Km2) مساحت

Area 
 (%) درصد

Percent 

 (Km2) مساحت

Area 

 (%) درصد

Percent 

 شدید –احیا 

Re-Severe 
957.2 15.7 

 کم –تخریب 

De-Low 
475.5 7.8 

1371.7 22.5 
 طمتوس –تخریب 

De-Moderate 
524.3 8.6 

 شدید –تخریب 

De-Severe 
371.9 6.1 

 100 6096.6 100 6096.6 کل

 

 شکل 

 عنوان شول  اماذاری شو د. باها ب  ه تصویرها،  مودارها و گراف -

 ها ی  سطر خاری باشد.پ ش و پس از شول -

 دیاری در مقاره تورار  هود.  شول و اطالعا، آن به اشدباید دارای عنوان گویا ب شول -

ا ادازه  پرر گ و  وع و  B Badr 12فارسی  ا دازه ق م وع و و با  آن پای ندر  و ا ا  سیبه دو زبان فارسی  شولعنوان  -

 پرر گ تایپ شود. Times New Roman 10ا ا  سی  ق م

( Times New Roman( و ا ا  سی )ق م B Badrعنوان میورهای افقی و عمودی ب  ه  مودارها به دو زبان فارسی )ق م  -

  تایپ شو د.Times New Roman تایپ شو د. اعداد میورها تنوا به زبان ا ا  سی و با ق م 

 است.  ادرست 8شماره  شولدرست است و  8 شولمثال:  خودداری شود. شولدر عنوان  "شماره"از ذبر واژه  -

  تو ه شو د. Groupصور، ههای چندقسمنی بشول -
 . باشد Text boxداخل  شولزیر ویس  -

  شود.در داخل یدول پره ز  شولاز قرار دادن  -

 ظار   برای باز بردن فضای مورد Enterه چ عنوان از و به اده شوددر میل خود قرار د In line with textشول با فرمت  -

 اسنفاده  هود.

 .ضروری است شولذبر واحد و مق اس برای  -

 .مسنقل از منن مقاره ضروری است یهاشولذبر مریع برای  -

  .یایاذاری شود)پس از ارائه توض یا، آن( در میل مناس  داخل منن  باید شول -

 :مثال



 
 محدوده مورد مطالعه ایو اح بیشدت تخر یبندنقشه کالس -9شکل 

Figure 9.Classification map of the severity of degradation & rehabilitation     

 

 روش ارائه منبع در متن:

از منابع غ رع می ما ند گازارش باار،    ،عبار، دیاربه .سعی شود به منابعی اسنناد شود به دارای چو ده ا ا  سی باشند -

 مصاحبه و غ ره پره ز شود. 

 سعی شود ذبر منبع در ا نوای یم ه ا جام شود. -

ارائه منبع در منن تنوا با ذبر  ام خا وادگی  ویسنده و سال ا نهار منبع و فقط به زباان ا ا  سای و باا اسانفاده از ساال       -

 م الدی، ا جام شود. 

 . وشنه شود ایتالیک صور،هب ,.et al خالصه شده نر از دو  ویسنده،  ام  ویسنده اول ذبر شده و واژهدر منابع با ب ه -

 مثال:

 (Lowman, 2008) ی   ویسنده در ا نوای یم ه:

 (Running & Warning, 2009) دو  ویسنده در ا نوای یم ه:

 (Nielsen et al., 2009) ب ش از دو  ویسنده در ا نوای یم ه:

 Lowman (2111)  ویسنده در ابندا یا وسط یم ه:ی  

 Warning (2113)و  Running دو  ویسنده در ابندا یا وسط یم ه:

 (2113و همواران ) Nielsen چند  ویسنده در ابندا یا وسط یم ه:

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع

 .استمورد  31حدابثر تعداد مجاز منابع مورد اسنفاده  - 

 صور، زیر عمل شود:به منابع مورد اسنفادهدر بخش  منابع مخن ف اارش در  -



 

 

، حارف اول  اام    ویسانده دوم  .،  اام خاا وادگی   ام خا وادگی  ویسنده اول، حرف اول  ام بوچ   ویسنده اول :مقاله -4
ره صافیا، اول و  سال ا نهار. عنوان مقاره.  ام بامل مج ه، شماره ی د )شماره ساری(: شاما   ،....  .،دوم ویسنده بوچ  

 .آخر
 مثال:  

- Aguire, O., Hui, G., Gadow, K.V. and Jimenez, J., 2003. An analysis of forest 
structure using neighborhood based variables. Forest Ecology and Management, 
183(3): 137-145. 

، حارف اول  اام    ویسانده دوم  .،  ام خاا وادگی  ویسنده اول ام خا وادگی  ویسنده اول، حرف اول  ام بوچ  : کتراب  -1
. صاور، بازرگ تایاپ شاود(    )حرف اول هر ب مه در عنوان به سال ا نهار. عنوان بامل بنا  ،....  .،دوم ویسنده بوچ  

 تعداد بامل صفیا،.  اشر، میل ا نهار،

  مثال:
- Sagheb Talebi, Kh., Sajedi, T. and Pourhashemi, M., 2014. Forests of Iran: A Treasure 

from the Past, A Hope for the Future. Springer, 152p. 
 ( پس از عنوان بنا  ضروری است.translationذبر واژه ) ،در مواردی به منبع مورد اسنفاده، بنا  تریمه شده است

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

(translation). Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, 287p (In Persian). 
 ارائاه  اام  ویسانده    ای که هر فصل یا مقاله آن توسط یک یا چند نویسنده نوشته شده باشرد: کتاب یا مجموعه مقاله -3

(:  ام خاا وادگی، حارف   Inا مقاره، صفیا، اول و آخر. در )سال. عنوان فصل ی ،)بنا (. 2)گان( فصل یا مقاره مطاب  بند 
. صور، بزرگ تایپ شود()حرف اول هر ب مه در این عنوان به عنوان بنا  .(.Ed یا .Edsاول  ام  ویسنده اص ی بنا .، )

  اشر، میل ا نهار، تعداد بامل صفیا،.

 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. 

 

 .،  اام خاا وادگی  :  ام خا وادگی  ویسنده اول، حرف اول  ام بوچ   ویسانده اول مقاله ارائه شده به سمینار و همایش -0
، عنوان مجموعه یا چو ده مقات،، میال  سال ا نهار. عنوان مقاره ،....  .،دوم ویسنده بوچ  ، حرف اول  ام سنده دوم وی

 برگزاری، تاریخ برگزاری، شماره صفیا،.

 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. 
عاتی مطمئنی ق مداد  هده و ریوع باه آ واا   های دا هجویی منابع اطال امهاگرچه پایان :نامه یا رساله دانشرجویی پایان -7

صور، زیار باه آ واا ریاوع     توان بهشود، وری در صور، ضرور، و ب  دی بودن موردی از این  وع منابع، میتوص ه  می
  مود: 

سال ا نهار. عنوان. مقطع و رشنه تیص  ی،  اام دا هاوده یاا گاروه آموزشای،  اام        ، ام خا وادگی، حرف اول  ام دا هجو.
 ا هااه، شور میل دا هااه، تعداد صفیا،. د



 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). 
 

 هاج( فایل داده

 ارسال شود. Excelافزار های مویود در مقاره در می ط  رمضروریست فایل ب  ه  مودارها و گراف
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