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عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسنده اول1؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2؛ نویسنده سوم3؛ و...
1رتبه علمی ،وابستگی به دانشگاه يا مؤسسه  ،......کشور
2رتبه علمی ،وابستگی به دانشگاه يا مؤسسه  ،......کشور
........3
(رايانامه تنها برای نويسنده مسئول الزامی بوده و بهتر است ايمیل دانشگاهی و سازمانی باشد).
(نويسنده مسئول با درج عالمت ستاره در انتهای نام آن مشخص گردد).

چکیده
حداقل  252و حداکثر  322کلمه شامل طرح مسئله ،هدف ،روش تحقیق ،يافتهها و بحث و نتايج است .رعايت موارد زير دارای اهمیت است:
موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟ با چه هدفی دقیقاً چه اقدامی انجام دادهايد؟ چگونه اين فعالیت را انجام دادهايد؟ روشها و تجهیزات
مورد استفاده چه بوده است؟ نتايج چه چیزی را نشان میدهند؟ اساسیترين يا بنیادیترين يافته شما برای درک بهتر موضوع چیست؟
قوانین معمول از جمله عدم ارجاع به منابع ،تصاوير و غیره يا عدم استفاده از پینوشت در متن چکیده بايستی رعايت شوند .متن چکیده در
يک پاراگراف نوشته شود .نیازی به فرورفتگی در سطر اول نیست.
کلمات کلیدی :شامل  4تا  6واژه کلیدی هستند که با ويرگول از يکديگر جدا شدهاند.

* نويسنده مسئول :آدرس پستی ،تلفن و پست الکترونیکی
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English Abstract

Title of Article
First Author2, Second Author2, Third Author3
1 Department,
2 Department,

University or company name, City, Country
University or Company name, City, Country
3………..

Abstract
The first sentence of the Abstract should follow the word “Abstract.” on the same line. The abstract should be clear,
descriptive, self-explanatory and no longer than min 500-max700 words. It should also be suitable for publication in
abstracting services. Do not include references or formulae in the abstract.

چکیده انگلیسی دقیقاً معادل چکیده فارسی نیست از این رو بایستی چکیده مبسوط نخست در زبان فارسی نوشته شود و پس از
 کلمه باشد که در واقع خالصهای از کلیه077  و حداکثر500  چکیده مبسوط التین باید حداقل،ترجمه در انتهای مقاله قرار گیرد
 الزم به ذکر است جهت مطابقت چکیده فارسی و انگلیسی چکیده مبسوط فارسی و ترجمه انگلیسی آن بایستی.محتوای مقاله است
 (در چکیده مبسوط میتوان به.در انتهای مقاله قرار گیرد تا ویراستاران انگلیسی مقاالت نشریه بتوانند آنها را با هم مقایسه نمایند
).جداول و اشکال درون متن ارجاع داد

) (معادل انگلیسی تمام موارد فارسی صفحه اول: صفحه دوم






Keywords: Keyword one, keyword two, keyword three, keyword four, keyword five.

*

Correspondent Author: complete address (mailing address: telephone and Email), XXXX@AAA.AA.AA)
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بدنه تحقیق
.1مقدمه

Introduction

شامل مواردی از اين دست است :موضوع چیست؟ مسئله چیست؟ چرا موضوع مهم است و ضرورت دارد بر روی آن تحقیق شود؟ راهکارهای ديگر
چیست؟ محدوديتها چیست؟ چه سؤاالتی يا اهدافی را دنبال میکنید؟ درواقع مقدمه هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است (با ارجاع به رفرنسهای
مورد نظر مبنی بر طرح مسئله).

.2پیشینه تحقیق

Literature Review

شامل مروری کلی و کوتاه بر پژوهشهای ديگران است در اين بخش تنها ترجیحاً انتشارات مهم نیست ،بلکه يافتهها و نتايج جديد در
آن حوزه مدنظر است.

.3بخش مواد و روش ها

Materials and Methods

شامل بیانی کوتاه از روش جمعآوری دادهها ،جامعه آماری ،روش نمونهگیری و نمونهسازی ،نوع تجهیزات يا نرمافزارها و استانداردهای مورد استفاده
در پژوهش و تحلیل دادههاست.

.4نتایج و یافتهها

Results

شاامل گزارش نتايج حاصال از بررسیها و آزمايشها بر روی نمونههای تحقیق (عمده اشکال تحلیلی شامل جداول ،گرافها و نمودارهای حاصل از
آزمايشها در اين محل میآيند) محتوای جداول نبايد بار ديگر در متن تکرار شااوند بهعالوه در متن مقاله حتماً بايسااتی بهتمامی اشااکال ارجاع داده
شود.

.5بحث در نتایج و یافتهها

Discussion

شاامل بیان استدالل ها بر اساس نتايج تحقیق است بدان معنی که چه چیزی چه معنی دارد و چرا اين اتفاقات افتاده است .فرضیات مطرح شده تأيید
و يا رد میشوند.

.6نتیجهگیر ی

Conclusion

درواقع پاساخی کوتاه و کلی به مسائله پژوهش در قالب يک تا دو پاراگراف اسات و نیازی به مقدمهچینی ،ارجاع و توضاایو و تفسیر دادهها و شکل
ندارد .همچنین میتواند برای مطالعات آينده در اين حوزه پیشنهادهايی مطرح کند.

سپاسگزاری

Acknowledgment

در اين بخش از راهنمايی و کمکهای ديگران بهطور خالصاه ساااساگزاری می گردد و همچنین چنانچه مقاله مساتخرج از طرح پژوهشی يا رساله
دانشگاهی باشد عنوان طرح پژوهشی يا رساله بهصورت دقیق در اين بخش درج میگردد.

پینوشتها

End Notes

توضیحات ضروری درباره اصالحات و مطالب مقاله ،که با شماره در متن مشخص میشود .الزم به ذکر است برای معادلهای زبانهای بیگانه کوتاه
از نوشتن معادل بالفاصله بعد از ترجمه فارسی در داخل متن استفاده گردد.

منابع

Reference

شایوه ارجاع دهی در متن و چیدمان منابع پايانی به سابک  Vancouverاسات .لطفاً از به کار بردن خط فاصاله ،شماره و غیره خودداری نموده و
منابع را به ترتیب شماره در انتهای مقاله ثبت نمايید.
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فرمت و اندازهها


حداکثر تعداد صفحات مقاله برای نشريه  15صفحه  A4است اما در مواردی همچون مقالههای مروری ،با صالحديد نويسندگان و هماهنگی با نشريه
تعداد صفحات تا  25نیز قابل افزايش است.



لطفاً تمامی متن بهصورت تنظیم ( )Justifyهمتراز و تراز بندی شود که به يکسانسازى حاشیههاى چپ و راست خطوط يک ستون و يا يک صفحه
بهطور عمودی گفته میشود.
متن مقاله در اندازه کاغذ  292×212( A4میلیمتر) گنجانده شود .حاشیهها استاندارد نرمافزار  wordاز هر طرف ( )2/54cmباشد.

 معادل واژگان التین بالفاصله در درون پرانتز بعد از کلمه آورده شود تنها در موارد خاص و به تعداد محدود از پینوشت در انتهای مقاله استفاده گردد.
برای واژههايی پرکاربرد در اين حوزه همانند ) X-ray Diffraction (XRDنیازی به پینوشت برای اصل کلمه در متن نیست.
تمامی کمیتهای اصلی و واحدهای اندازهگیری در دستگاه بینالمللی يکاها ( ،)SIدرون متن آورده شود.
مثال :طول با واحد متر بصورت نماد  mآورده شود ،12 m :نمونههای ديگر%62 ،252°C ،3 kg :

اجزا تصويری مقاالت
شکلها و جدولها













کلیه موارد ازجمله نقشه ،تصوير ،ترسیم ،طرح ،گراور ،کروکی ،عکس ،نمودار و غیره با لفظ "شکل" و جداول با لفظ "جدول" به ترتیب
شمارهگذاری و در جای مناسب داخل متن آورده شوند .مثال( :شکل ( ،)1جدول .)1
کلیه زيرنويسهای شکلها (شامل :تصاوير ،نقشهها و گراورها و نمودارها) و باالنويس جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.
محتوای درون جداول و نمودارهای مقاله اعم از اعداد و توضیحات ،به زبان انگلیسی نوشته شوند.
به تمامی جداول و اشکال در محل مقتضی در متن اشاره شود و بالفاصله بعد از اشاره در نزديکترين فاصله خود شکل و يا جدول آورده شود.
مجموع تعداد اشکال و جداول نبايستی بیش از  12عدد باشد.
شکلها دارای کادر خطی سیاه رنگ ساده ( )bolderبا اندازه  3/4 ptباشند.
برای نقشهها جهت و مقیاس ،و برای اشیا و ترسیمات اشل نیاز است.
عکسها تمامرنگی انتخاب شوند اما وجود تصاوير سیاه و سفید با کیفیت نیز ايرادی ندارد.
شکلها میبايستی دارای کیفیت  322 dpiباشند و از قرار دادن شکلهايی با وضوح و کیفیت پايین خودداری شود.
در تمامی مقاالت پژوهشی و اصیل جداول و ديگر اجزا تصويری بهصورت پیشفرض مربوط به نويسندگان است که در اين صورت نیازی به
ارجاع به نگارندگان نیست؛ اگر نیازی به ارجاع به ديگران بود همانند ارجاعات درونمتنی عمل گردد.
جداول نبايد بهصورت تصوير image-باشند.
در صورت پذيرش مقاله ،بايستی کلیه تصاوير (نقشه ،گراور ،عکس ،طراحی و گرافها) با کیفیت حداقل  322dpiدر سامانه نشريه بارگذاری
شوند.

شکل  :1توضیحات شکل (مأخذ)1
)Fig; 1: description of the picture or graph….(reference1
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جدول  :1شرح جدول (مأخذ)1
bbbb

aaa

)Tab; 1: Descriptions ….(reference1
yyyy
xxx

xxx

Samples No
1
2
4
6
5
3

منابع









روش ارجاع دهی در نشريه  Vancouverاست که در قسمت راهنمای نويسندگان در سايت نشريه درج شده است.
شیوهنامه ونکور برای نخستین بار در سال  192۱توسط گروه کوچکی از سردبیران مجالت علوم پزشکی در ونکور مورد بحث قرار گرفت تا مقررات
مشخصی را برای فرمت مقاالتی که به مجالت ارسال میشد ،تدوين و تنظیم نمايند .اين گروه به نام گروه ونکور شناخته شد .شرايط الزم برای
نگارش رفرنسهای مقاالت توسط  National library of medicineدر سال  1929منتشر و اراﺋه گرديد .گروه ونکور به کمیته سردبیران ژورنالهای
پزشکی ) International committee of medical Journal Editors (ICMJEبسط و توسعه يافت که ساالنه يک گردهمايی داشتند .بهتدريج مساﺋل
اخالقی در تحقیق و نشر مقاالت در مجالت علوم پزشکی را نیز مدنظر قرار داده و اصولی را در اين زمینه به ثبت رساندند .همچنین اين کمیته تاکنون
انتشارات متعددی درزمینه ملزومات يکسان در چاپ مقاالت در مجالت علوم زيستی پزشکی به چاپ رسانده است .ملزومات مورد تصويب در سال
 1992و قسمتهايی از آن در سال  1999و  2222مجدداً ارزيابی گرديد .در سال  2223تمام مستندات را مجدداً ارزيابی و منتشر نموده که آخرين
زمان انتشار اين مصوبات در سال  2225بوده است.
در شیوهنامه رفرنس نويسی ونکور اطالعات نويسندگان ،منابع و سال چاپ در متن نمیآيد بلکه به هر منبع مورد استفاده يک عدد اختصاص میبايد و
مشخصات کامل آن منبع در زير عنوان فهرست منابع در انتهای متن و به ترتیب استفاده در متن آورده میشود .نحوه نوشتن مشخصات کامل منابع
مورد استفاده بر اساس نوع منبع (کتاب ،مقاله ،پاياننامه و غیره) متفاوت بود و الگوی آن در قسمت نحوه نوشتار فهرست منابع ذکر گرديده است.
نحوه شماره دهی به منابع به ترتیب ارجاع در متن است يعنی اولین منبع مورد استفاده شماره  1خواهد بود .اگر در يک قسمت از متن به چند منبع
استناد شود ،درصورتیکه شماره آنها متوالی باشد کوچکترين و بزرگترين شماره منبع درج شده و بین آنها يک خط تیره قرار میگیرد مثال-6] :
 ،[2اما اگر شمارهها متوالی نباشد بین هر شماره با شماره بعدی يک عالمت ويرگول بدون درج فاصله قرار داده میشود مثال.[13 ،2 ،3-5] :
نام ژورنالها بهصورت خالصه  Abbreviationآورده میشود که برای يافتن نام خالصهشده مجالت ،میتوان در بانک اطالعاتی  PubMedقسمت
 Journals in NCBIمراجعه کرد .در برخی مجالت فرمت برخی مطالب گاهی باهم متفاوت است ،مثالً در برخی مجالت شماره صفحات بهطور کامل
مثل  ،522-529و در شیوه ونکور عدد دوم آن مثل  ،522-9نگارش میشود و برخی مجالت در نقطهگذاریها متفاوت عمل مینمايند.

استناد درونمتنی







برای استناددهی درونمتنی بهتمامی منابع از قبیل کتاب ،مجله ،نشريات دولتی ،شبکههای جهانی وب ،پاياننامهها ،و ديگر منابع تنها
با شمارهگذاری در متن مربوطه به منبع اصلی آن در انتهای متن رفرنس داده میشود.
مثال برای يک تحقیق:
پتروگرافی مقطع نازک سرامیکی برای نخستین بار در سال  ...توسط آنا شارد ] [1انجام گرفت
مثال برای چندين تحقیق از يک نويسنده يا نويسندگان مختلف:
کاوشهای صورت گرفته در رابطه با فرهنگ کوراارس ] [2,3نشان داد که .....
ارتباطات شخصی ،ايمیل ،مصاحبه :در منابع پايانی قید نشده و درون متن به صورت زير ارجاع داده میشود:
)(Savieri S 1999, personal communication, April 24
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برای ارجاع صحیو به منابع بهتراست از نرمافزارهايی همانند  Endnoteاستفاده شود و يا اينکه از گوگل اسکوالر ( )Google Scholarروش
صحیو ارجاع دهی به منابع استخراج شود.
منابع فارسی و ديگر زبانها بايد به زبان انگلیسی نیز در انتهای مقاله بهصورت ارجاع کامل به مشخصات انگلیسی ثبت شوند.
ازاينرو بايست در انتهای منابع غیر التین ،عبارت مربوط به زبان اصلی ذکر گردد .مثال [in Russian] :يا ][in Persian
چنانچه منبع به الفبای غیر التین ولی دارای خالصه التین باشد ،در اين صورت در انتهای منبع اصلی قید گردد.
مثال[Original in Persian with English Abstract or Summary] :

 B Kasiri M, Younesi B, Yajam A. Identify historical Paper Fibers to Dating Feasibility of Unknown
Samples. Journal of Research on Archaeometry. 2016 Sep 15;2(1):29-38. [Original in Persian with
]English Abstract
] باقرزاده کثیری مسعود ،يونسی بهاره ،ياجم افسانه .شناسايی الیاف کاغذهای تاريخی جهت امکانسنجی تاريخگذاری نمونههای مجهول .دوفصلنامه
علمی-پژوهشی پژوهه باستانسنجی1395 .؛ [.3۱-29 :)1(2


در داخل متن برای اشاره به منبعی با بیش از  6نويسنده ،تنها نام نويسنده اول به همراه کلمه همکاران و در منابع نهايی نام  3نويسنده نخست و
پسازآن افزودن کلمه همکاران ذکر میشود.
 اختصارات شماره صفحات به ص در انتهای رفرنس ذکر میگردد .بهعنوان مثال ص 12-2 .و p. 7-17

جدول فونتهای مورد استفاده در پژوهه باستانسنجی
موقعیت استفاده
عنوان مقاالت فارسی
عنوان مقاالت التین
اسامی نويسندگان
نام دانشگاه يا مؤسسه برای نويسندگان
متن فارسی (شامل چکیده و تمامی بخشهای مقاله)
عناوين جدولها و متن جدول و اشکال و نمودارها به فارسی
عناوين جدولها و متن جدول و اشکال و نمودارها به التین
کلمات کلیدی
عناوينِ بخشها و زير بخشها
موارد التین مقاله (معادلها ،منابع درونمتن و انتهای مقاله ،چکیده و کلید واژگان)
پینوشتها
منابع

اندازه قلم
16
22
13
12
13
11
9
13
13
11
12
11

نام قلم
B Mitra-bold
Garamond
B Mitra--bold
B Mitra
B Mitra
B Mitra
Garamond
B Mitra-bold
B Mitra-bold
Garamond
B Mitra
Garamond

مقاالت و گزارشهای علمی کوتاه
 مقاالتی که از نظر کمی شرايط يک مقاله کامل را ندارند بهصورت مقاله کوتاه ( )Short Communicationپذيرفته میشوند .طول اين مقاالت
در نسخه چاپی حداکثر پنج صفحه بوده و ساختار نوشتن آن مانند مقاله کامل است (شامل متن ،شکل و جدول).
 قساامتی از هر شااماره نشااريه نیز به يادداشااتهای فنی و يا گزارشهای کوتاه علمی ( )Technical notes, Short reportsاختصاااص دارد که
حداکثر در دو صافحه چاپی با چکیده انگلیسای تهیه میشاود .ارجاع به منابع مورد اساتفاده (رفرانسها) و نحوه نوشتن آنها مانند مقاالت کامل
است.
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کتاب با یک نویسنده

استناد در انتهای مقاله
نیکنامی کمالالدين .روشهای پیشاارفته آماری در تحلیل دادههای باسااتانشااناختی .تهران :سااازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسااانی
دانشگاهها (سمت)؛ .1391
Comfort A. A good age. London: Mitchell Beazley; 1997.

کتتتتتاب بتتا  2تتتا  6بحرالعلومی فرانک ،خادمی محمدهادی .ساالیابی آخرين جنبش گسالها در گساتره سادها .تهران :وزارت نیرو ،کمیته ملی سدهای بزرگ
ايران؛ .13۱2
نویسنده

Madden R, Hogan T. The definition of disability in Australia: Moving towards national consistency.
Canberra: Australian Institute of Health and Welfare; 1997.
کوکبی احمد ،رضايی سعید ،محمدی مهدی ،و همکاران .درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه .تهران :چاپار؛ .1392

بیش از  6نویسنده

Rodgers P, Smith K, Williams D, et al. The way forward for Australian libraries. Perth: Wombat Press; 2002.

کتاب بدون نویسنده
کتاب ویرایش شده

استفاده صحیو از اعتبار .تهران :سازمان مرکزی تعاون کشور؛ .1349
Advertising in the Western Cape. Cape Town: ABC Publishers; 1990.

مرادی نوراهلل ،ويراستار .مرجع شناسی عمومی .ويراست دوم .تهران :سمت؛ .13۱3
Kastenbaum R, editor. Encyclopedia of adult development. Phoenix: Oryx Press; 1993.

امامی نصراهلل ،صابونچی سیدجواد ،ويراستاران .شیمی معدنی پیشرفته .ويراست دوم .اهواز :دانشگاه شهید چمران؛ .1393

Renton N. Compendium of good writing. 3rd ed. Milton: John Wiley & Sons; 2004.

دایتتره التتمعتتار

یتتا دايره المعارف هنر :نقاشی ،پیکره سازی ،گرافیک .تهران :فرهنگ معاصر؛  .1393حکاکی؛ ص.222 .

دیکشنری
مقاله یا فصلی از کتاب

Oxford dictionary for scientific writers and editors. Oxford: Clarendon; 1991.Parabola; p. 89.

فاضالی حسان ،آجورلو بهرام .درآمدی بر بساط فرهنگ کورا ارس در اواخر هزاره چهارم قبل از میالد در دشت قزوين .به کوشش آذرنوش
مسعود .مجموعه مقاالت همايش بینالمللی باستانشناسی ايران :حوزه شمال غرب .تهران :پژوهشکدهی باستانشناسی13۱3 ،؛ ص-1۱1 .
.191

مقاله یا فصلی از کتاب
بدون نویسنده
کنفرانس

Blaxter M. Social class and health inequalities. In: Carter C, Peel J, editors. Equalities and inequalities in
health. London: Academic Press, 1976; p. 369–380.
Solving the Y2K problem. In: Bowd D, editor Technology today and tomorrow. New York: Van Nostrand
Reinhold, 1997; p. 27–40.

آجورلو بهرام ،تومالساکی ژوديت ،ويراساتاران .نخساتین ساماوزيوم بینالمللی باستانسنجی ايران و آلمان؛  14-11آبان 1395؛ تبريز :آبان
.1395
Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour
Conference; 2001 Sep 13–15; Leeds, UK. New York:Springer; 2002.

مقاله کنفرانس

باقرزاده کثیری مساعود .باستانسنجی اسکلتهای باستانی بر اساس آنالیز ايزوتوپهای پايدار استرانسیوم و عناصر کممقدار .مقاله اراﺋهشده
در :سماوزيوم بینالمللی باستانسنجی ايران و آلمان  .1395دانشگاه هنر اسالمی تبريز و موسسه باستانشناسی آلمان؛  14-11آبان 1395؛
ص.25-1۱ .
Anderson JC. Current status of chorion villus biopsy. Paper presented at: APSB 1986. Proceedings of the
4th Congress of the Australian Perinatal Society, Mothers and Babies; 1986 Sep 8–10; Queensland,
Australian. Berlin: Springer; 1986. p. 182–191.

پوستر یا ورکشاپ

نقیبی سایده .شناسايی رنگهای بکار رفته در متون نسخ خطی تاريخی با استفاده از روشهای آنالیز دستگاهی .پوستر اراﺋهشده در :نخستین
سمینار شیمی کاربردی ايران ،دانشکده شیمی ،دانشگاه تبريز با همکاری انجمن شیمی ايران؛  2-1شهريور .1399
Chasman J, Kaplan RF. The effects of occupation on preserved cognitive functioning in dementia. Poster
session presented at: Excellence in clinical practice, 4th Annual Conference of the American Academy of
Clinical Neuropsychology; 2006 Jun 15–17; Philadelphia, PA.

تصویری از کتاب
مقاله پرینت شده با
نویسنده
مقاله الکترونیکی

هاديان دهکردی منیژه .کاربری پژوهشهای آزمايشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای تاريخی .آزمون دانهبندی؛ .13۱6
Cowle C, Walker D. The art of apple branding. Hobart:Apples from Oz; 2005.

علیزاده کريم ،آذرنوش مسعود .بررسی روشمند تاهباروج :روابط فرهنگی دو سوی رود ارس .باستانشناسی و تاريخ13۱2 .؛ .22-3 :)2(12
Wharton N. Health and safety in outdoor activity centres. J Adventure Ed Outdoor Lead. 1996;12(4):8–9.

گزنی علی .طراحی سیستمهای بازيابی اطالعات بهینه در نرمافزارهای کتابخانهای و اطالعرسانی .علوم اطالعرسانی ]نشريه آنالين[1329 .
]بازيابی شده در [13۱5/2/3؛ 1(16و .)2دسترسی از :فصلنامه علوم اطالعرسانی.
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متن کامل اینترنتی
پژوهشهای
منتشرنشده

Reid DB. Australasian association of doctors’ health advisory services. Med J Australia [serial online]. 2005
[cited 2006 Mar 28]; 182(5):255. Available from: Health and Medical Complete.
Sopensky E. Ice rink becomes hot business. Austin Business Journal [serial on the Internet]. 2002 [cited
2002 Oct 16]; 10(4). Available from:
http://www.bizjournals.com/austin/stories/2002/10/14/smallb1.html.

رازانی مهدی ،آجورلو بهرام ،حاﺋری امین ،تیرانداز آرش .بررسیهای باستانسنجی سفالهای دوران اسالمی قره داغ ،دانشگاه هنر اسالمی
تبريز .شماره طرح پژوهشی  ،۱195دانشکده هنرهای کاربردی؛ ( 1392گزارش منتشرنشده).

استناد به پایان-

 Matthews C, Van Rensburg A, Schierhout G, Coetzee N. The potential of syndromic management to
improve the care of patients at an STD clinic in Cape Town. Medical Research Council and Department
of Community Health, University of Cape Town; 1997 (Unpublished report).
; Thapisa A. Co-operation with the University of Botswana. [Personal interview, 10 March] Cape Town
1998 (Unpublished).
افشاارینژاد حکیمه .باساتانسنجی کانیشناختی سفالهای دوره مفرغ قديم (سنت کورا-ارس) محوطهی کهنهشَهَر چالدران ]منتشرنشده[.

نامه/منتشرنشده

پاياننامه دوره کارشناسی ارشد باستانسنجی ،دانشگاه هنر اسالمی تبريز :دانشکده آموزشی -پژوهشی مرمت آثار تاريخی و باستانسنجی.

فیلم و ویدئو

مسافری علی ،نويسنده و کارگردان .زنده در خشت بی جان مسجد جامع هفتشويه [فیلم مستند] .اصفهان :دانشگاه هنر اصفهان؛ .13۱5
دسترسی درhttps://www.aparat.com/v/BsCn4 :

Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [unpublished
dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central.

Scorsese M, producer; Lonergan K, director. You can count on me [motion picture]. United States:
Paramount Pictures; 2000.

گزارش علمی/فنی

عابدی اکبر .پروژههای باساتانشناختی سدهای ايران؛ کاوشهای نجاتبخشی اضطراری يا حفاظت و مرمت!؟ .دوفصلنامه علمی-پژوهشی
پژوهه باستانسنجی .1394 :يادداشت علمی .سال .)2( 1
Lugg DJ. Physiological adaptation and health of an expedition in Antarctica: with comment on behavioural
adaptation. Canberra: A.G.P.S.; 1977. Australian Government Department of Science, Antarctic Division.
ANARE scientific reports. Series B(4), Medical science No. 0126.






راهنمای اصالح مقاالت بعد از انجام داوری
در مقاالت نیازمند ويرايش ،اصاالحات بايد منحصاراً محدود به موارد ذکر شاده باشاد .در ساير موارد نشريه بايد در جريان هرگونه تغییر و يا
تصحیو ديگر قرار دهد.
در صافحه اول فايل بدون نام مقاله اصاالح شاده که بهصورت  PDFاراﺋه میشود ،نامهای خطاب به مدير مسئول نشريه بنويسید که شامل
موارد زير باشد:
پاساخ به تمامی پرساشها و شبهات و پیشنهادهای داوران در رابطه با مقاله ،بهنحویکه متن سؤال و اظهارنظر داور با شماره ذکر شود و در
ادامه با رنگی ديگر به آنها پاسخ داده شود و بازنويسی گردد.
کلیه مواردی که در متن اضافه شده شامل :توضیحات تکمیلی و تغییرات در محتوای مقاله با تمايز رنگی در متن مشخص شوند.

اختصارات
حدود (حدود ،تقريباً)
ويرايش
و همکاران
شکل (ها)
تصوير (ها)
صفحه (ها)
پاراگراف (ها)
بخش (ها)
اصالح شده
مکمل

)circa (about, approximately
edition
and others
)figure(s
)illustrator(s
)page(s
)paragraph(s
)part(s
revised
Supplement

c.
ed.
et al.
fig; figs
ill; ills
p.
para; paras
pt; pts
rev
suppl
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