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 ه صورت پیشنهادی بین بتنظیم گردد. هر بخش میتواند فوق ی کوتاه انگلیسی بایستی طبق متن فارسی و ترتیب مقاله مختلف هایبخش

  کلمه باشد. 200تا  150

 کلمه خالصه گردد.  1200تا  1000انگلیسی بایستی  در  کل متن کوتاه 

 گویی و ند و از کلیمتن انگلیسی خالصه ای از مقاله فارسی است پس بهتر است تمامی بخش های آن بصورت خالصه و مفید بیان گرد

 توضیح اضافی و غیرضروری خودداری شود.

  نامه نشریه د )طبق شیوهتصاویر، نمودار و جداول موجود در متن فارسی ارجاع داده شودر متن انگلیسی )در صورت ضرورت( بایستی به 

(Fig.1), (Table 1), (Graph 1))... 

 انگلیسی گسترده چکیده متن قلم Times New roman باشد 10 سایز. 

 شودیمه منبع اصلی آن رفرنس داده بی در متن گذارشمارهنامه ونکور است و به ترتیب استفاده از آنها با دهی درون متنی طبق شیوهرفرنس. 

 هایپرلینک به بخش  ی انگلیسی بصورتهای درون متنی اعم از منابع و تصاویر در بخش خالصهتوجه داشته باشید که تمامی رفرنس

 د.ییفارسی ارجاع داده خواهند شد. پس لطفا منابع اصلی و همچنین اشکال را در متن مقاله انگلیسی اضافه ننما

 بایستی خالصه انگلیسی ننویسندگا. شوندمی منتشر انگلیسی خالصه همراه به نشریه در های پذیرش شدهمقاله تمام 

 آن )مترجم( تخصصم فرد به را بخش این اطمینان توانند جهت نویسندگان می آماده کنند. نگارش صحیح انگلیسی با را خود مقاله

 است. نویسنده عهده به بخش این هایهزینه نمایند. تمامی واگذار

 
 

 

                                                 
* Correspondent Author: Email XXXX@AAA.AA.AA 
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 مقاله فارسی        

 

  عنوان مقاله
 

 ؛ و...3نویسنده سوم ؛2نویسنده دوم ینام خانوادگ؛ نام و 2نویسنده اول ینام خانوادگنام و 
 

 ......، کشوردانشگاه یا مؤسسه وابستگی به  رتبه علمی،1
 ......، کشوردانشگاه یا مؤسسه وابستگی به  رتبه علمی،2

3........ 
 (.باشد سازمانیبوده و بهتر است ایمیل دانشگاهی و ی الزام مسئول سندهینوی برا تنهارایانامه )

 )نویسنده مسئول با درج عالمت ستاره در انتهای نام آن مشخص گردد.(
 

 

 

  چکیده

رد زیر دارای اهمیت است: رعایت موا. است نتایج و بحث و هایافته تحقیق، روش هدف، ،مسئله طرح شامل کلمه 300حداکثر و  250حداقل  
 تجهیزاتو  هاروشید؟ اهام دادرا انج چگونه این فعالیت؟ ایدانجام داده اقدامیچه  دقیقاًبا چه هدفی موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟ 

 رک بهتر موضوع چیست؟یافته شما برای د ترینترین یا بنیادیاساسیدهند؟ نتایج چه چیزی را نشان می مورد استفاده چه بوده است؟
متن چکیده در تی رعایت شوند. بایس چکیده متن در نوشتیپ از استفادهعدم  یا غیره و تصاویر منابع، به ارجاع عدم جمله از قوانین معمول

 .رورفتگی در سطر اول نیستفیک پاراگراف نوشته شود. نیازی به 
 

 .اندکه با ویرگول از یکدیگر جدا شده کلمه 5حداقل : کلیدی کلمات

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

                                                 
  ...........................................................، کد پستی: .................................یپست آدرس :مکاتبات نویسنده مسئول *

 : الکترونیکی پست
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 بدنه تحقیق         

 مقدمه. 1

راهکارهای دیگر چرا موضوع مهم است و ضرورت دارد بر روی آن تحقیق شود؟ مسئله چیست؟ موضوع چیست؟ شامل مواردی از این دست است: 

های )با ارجاع به رفرنس هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است مقدمه درواقع؟ کنیدیا اهدافی را دنبال می یسؤاالتچه  ؟ها چیستچیست؟ محدودیت

 مورد نظر مبنی بر طرح مسئله(.
 

 پژوهش.پیشینه 2

 در  ها و نتایج جدیدیافته مهم استفاده شود وانتشارات از در این بخش تنها  است های دیگرانمروری کلی و کوتاه بر پژوهششامل 

 .گردد حتما ذکرن حوزه آ
 

 ها       .بخش مواد و روش3

مورد استفاده در و استانداردهای افزارها یا نرمتجهیزات ، نوع یسازنمونهو  گیری، روش نمونهیآمار جامعهها، آوری دادهروش جمع شامل بیانی کوتاه از

                                                                                  .استهداده لیتحلپژوهش و 

                                                                                                         ها                  .نتایج و یافته4

سی صل از برر شکال ها بر روی نمونهها و آزمایششامل گزارش نتایج حا شامل جداول، گرافهای تحقیق )عمده ا صل از تحلیلی  ها و نمودارهای حا

 ی اشکال ارجاع داده شود.تمامبهبایستی  حتماًدر متن مقاله  عالوهبهدر متن تکرار شوند بار دیگر آیند( محتوای جداول نباید ها در این محل میآزمایش
 

                                                                                                   ها       .بحث در نتایج و یافته5

تأیید و یا ها بر اساس نتایج تحقیق است بدان معنی که چه چیزی چه معنی دارد و چرا این اتفاقات افتاده است. فرضیات مطرح شده شامل بیان استدالل

 شوند.رد می
 

                                                                                            ی                                ریگجهینت.6

سخی کوتاه و کلی به  درواقع سئلهپا ست و نیازی به تا دو پاراگراف پژوهش در قالب یک  م سیر نیچمقدمها شکل ندارد.  هادادهی، ارجاع و توضیح و تف و 

 . کندیی مطرح هاشنهادیپبرای مطالعات آینده در این حوزه  تواندیمهمچنین 
 

    سپاسگزاری

 .گرددطور خالصه سپاسگزاری های دیگران بهراهنمایی و کمکدر این بخش از . 1

ساله .2 شی یا ر ستخرج از طرح پژوه شگاهی همچنین چنانچه مقاله م ساله دان شی یا ر شد عنوان طرح پژوه سته با سازمان واب در این دقیق  صورتبه و 

 های مربوطه حتما ذکر گردد. سازمان های مالیحمایت. عنوان گرنت های پژوهشی و یا 3              مهم  گردد.بخش درج 
 

 هانوشتپی

های بیگانه کوتاه از های زبانشود. الزم به ذکر است برای معادلمشخص میتوضیحات ضروری درباره اصالحات و مطالب مقاله، که با شماره در متن 

 نوشتن معادل بالفاصله بعد از ترجمه فارسی در داخل متن استفاده گردد.
 

  منابع

منابع را نموده و خودداری  ، شماره و غیرهبردن خط فاصله کار بهاز  لطفاً. است veruVancoمنابع پایانی به سبک چیدمان متن و در  یده ارجاع شیوه

 در انتهای مقاله ثبت نمایید. شمارهبه ترتیب 
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 هافرمت و اندازه   

 صفحه 15برای نشریه تعداد صفحات مقاله  حداکثر A4 با صالحدید نویسندگان و هماهنگی های مروریهمچون مقاله است اما در مواردی ،
 ست.اقابل افزایش نیز  25با نشریه تعداد صفحات تا 

 ًصورتبهتمامی متن  لطفا ( تنظیمJustifyهم ) هاى چپ و راست خطوط یک ستون و یا سازى حاشیهشود که به یکسان یبند ترازتراز و
 شود.عمودی گفته می طوربهیک صفحه 

 4 کاغذ متن مقاله در اندازهA (212×297 میلی)افزارنرماستاندارد ها حاشیه. گنجانده شود متر word ( از هر طرفcm54/2) .باشد 

 نوشتیپاز  و توضیحات خاص معادل واژگان التین بالفاصله در درون پرانتز بعد از کلمه آورده شود تنها در موارد خاص و به تعداد محدود 
 استفاده گردد.مقاله  انتهای در

  در این حوزه همانند پرکاربردیی هاواژهبرای ray Diffraction (XRD)-X  نوشت برای اصل کلمه در متن نیست.به پینیازی 

 المللی یکاهادر دستگاه بینگیری های اصلی و واحدهای اندازهتمامی کمیت (SI) .درون متن آورده شود ، 

 kg 3 ،C°250  ،%67های دیگر: ، نمونهm 12آورده شود:  mصورت نماد ه مثال: طول با واحد متر ب                              

 

 اجزا تصویری مقاالت    
 هاجدولو  اهشکل  

  ترتیبه ب "جدول"و جداول با لفظ  "شکل"نقشه، تصویر، ترسیم، طرح، گراور، کروکی، عکس، نمودار و غیره با لفظ  ازجملهکلیه موارد 
 .(1(، )جدول 1مثال: )شکل  آورده شوند. و در جای مناسب داخل متن گذاریشماره

  زبان فارسی و انگلیسی نوشته شوند.دو ها و گراورها و نمودارها( و باالنویس جداول به )شامل: تصاویر، نقشه هاشکل یهاسیرنویزکلیه 

  انگلیسی نوشته شوند.محتوای درون جداول و نمودارهای مقاله اعم از اعداد و توضیحات، به زبان 

 د.آورده شوخود شکل و یا جدول فاصله  نیترکیبعد از اشاره در نزد بالفاصله وود در محل مقتضی در متن اشاره ش به تمامی جداول و اشکال  

  عدد باشد 12بیش از  اشکال و جداول نبایستیتعداد مجموع. 

 اهیس یکادر خطدارای  هاشکل ( رنگ سادهbolder با اندازه )pt 4/3 د.نباش 

 اشل نیاز استو ترسیمات  اشیاو برای  ،مقیاسو  ها جهتبرای نقشه. 

 ندارد نیز ایرادی تیفیک با دیسف و اهید اما وجود تصاویر سنانتخاب شو یرنگتمامها عکس. 

 ی دارای کیفیت ستیبایمها شکلdpi 300 هایی با وضوح و کیفیت پایین خودداری شود.باشند و از قرار دادن شکل 

  مربوط به نویسندگان است که در این صورت نیازی به  فرضشیپ صورتبهجداول و دیگر اجزا تصویری در تمامی مقاالت پژوهشی و اصیل
 ی عمل گردد.متندرونبود همانند ارجاعات به دیگران اگر نیازی به ارجاع  ؛ارجاع به نگارندگان نیست

  تصویر صورتبهجداول نباید-image .باشند 

  ،با کیفیت حداقل ها( کلیه تصاویر )نقشه، گراور، عکس، طراحی و گرافبایستی در صورت پذیرش مقالهdpi300 در سامانه نشریه بارگذاری 
 شوند.

 
 (1مأخذ: توضیحات شکل )1 شکل

)11: description of the picture or graph….(reference .Fig 

 



  

Journal of research on Archaeometry, 12 Oct 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 

 منابع    
  در نشریه  یده ارجاعروشVancouver سایت نشریه درج شده استدر قسمت راهنمای نویسندگان که در  است. 

 تا مقررات  گرفتمورد بحث قرار  رونکوگروه کوچکی از سردبیران مجالت علوم پزشکی در توسط  197۸در سال برای نخستین بار  ورونک نامهوهیش
شناخته شد. شرایط الزم برای  ورونکتدوین و تنظیم نمایند. این گروه به نام گروه  ،شدیممشخصی را برای فرمت مقاالتی که به مجالت ارسال 

 یهاژورنالبه کمیته سردبیران  ورونکگروه . ارائه گردیدو منتشر  1979 سال در National library of medicine مقاالت توسط یهارفرنسنگارش 
 مسائل جیتدربهگردهمایی داشتند. یک  االنهبسط و توسعه یافت که س International committee of medical Journal Editors (ICMJE) پزشکی

این کمیته تاکنون همچنین اخالقی در تحقیق و نشر مقاالت در مجالت علوم پزشکی را نیز مدنظر قرار داده و اصولی را در این زمینه به ثبت رساندند. 
رسانده است. ملزومات مورد تصویب در سال پ مقاالت در مجالت علوم زیستی پزشکی به چاپ ملزومات یکسان در چا نهیدرزمانتشارات متعددی 

آخرین نموده که  و منتشر یابیارز مجدداًتمام مستندات را  2003در سال  .مجدداً ارزیابی گردید 2000و  1999از آن در سال  ییهاقسمتو  1997
 .بوده است 2005 زمان انتشار این مصوبات در سال

  و  دیبایمبلکه به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص  دیآینماطالعات نویسندگان، منابع و سال چاپ در متن  رونکورفرنس نویسی  نامهوهیشدر
نوشتن مشخصات کامل منابع . نحوه شودیمآورده به ترتیب استفاده در متن  مشخصات کامل آن منبع در زیر عنوان فهرست منابع در انتهای متن و

  متفاوت بود و الگوی آن در قسمت نحوه نوشتار فهرست منابع ذکر گردیده است. غیره(و  نامهانیپااس نوع منبع )کتاب، مقاله، مورد استفاده بر اس

  خواهد بود. اگر در یک قسمت از متن به چند منبع  1نحوه شماره دهی به منابع به ترتیب ارجاع در متن است یعنی اولین منبع مورد استفاده شماره
6-[مثال: گیرد یک خط تیره قرار می هاآنشماره منبع درج شده و بین  نیتربزرگو  نیترکوچکمتوالی باشد  هاآنشماره  کهیدرصورتاستناد شود، 

 .]13، 7، 5-3[مثال:  شودیممتوالی نباشد بین هر شماره با شماره بعدی یک عالمت ویرگول بدون درج فاصله قرار داده  هاشماره، اما اگر ]2

  خالصه  صورتبه هاژورنالنامAbbreviation  در بانک اطالعاتی  توانیممجالت،  شدهخالصهکه برای یافتن نام  شودیمآوردهPubMed  قسمت
Journals in NCBI  .کامل  طوربهبرخی مجالت شماره صفحات  در مثالً ، متفاوت است باهمدر برخی مجالت فرمت برخی مطالب گاهی مراجعه کرد

 .ندینمایممتفاوت عمل  هایگذارنقطهو برخی مجالت در شود نگارش می، 502-9مثل  آنعدد دوم  شیوه ونکور درو ، 250-950مثل 

 

 یمتندروناستناد   

 و دیگر منابع تنها هانامهانیپاجهانی وب،  یهاشبکهمنابع از قبیل کتاب، مجله، نشریات دولتی،  یتمامبه یمتندروندهی برای استناد ، 

 .شودیمدر متن مربوطه به منبع اصلی آن در انتهای متن رفرنس داده  یگذارشمارهبا 

 :مثال برای یک تحقیق 
 انجام گرفت ]1[ مقطع نازک سرامیکی برای نخستین بار در سال ... توسط آنا شپردپتروگرافی 

 :مثال برای چندین تحقیق از یک نویسنده یا نویسندگان مختلف 
 نشان داد که ..... ]2,3[ صورت گرفته در رابطه با فرهنگ کوراارس یهاکاوش

 :شودمیدرون متن به صورت زیر ارجاع داده قید نشده و در منابع پایانی  ارتباطات شخصی، ایمیل، مصاحبه: 
 (Savieri S 1999, personal communication, April 24) 

 
 

 

 (1مأخذ: شرح جدول )1 جدول

Table 1: Descriptions ….(reference1) 
Samples No xxx yyyy xxx aaa bbbb 

1      

2      

4      

6      

5      

3      
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 استناد پایان متنی

  همانند  ییافزارهانرمبرای ارجاع صحیح به منابع بهتراست ازEndnote  سکوالرااستفاده شود و یا اینکه از گوگل (Google Scholar روش )
 ارجاع دهی به منابع استخراج شود.صحیح 

  مشخصات انگلیسی ثبت شوند.ارجاع کامل به  صورتبهدر انتهای مقاله نیز باید به زبان انگلیسی  هازبانمنابع فارسی و دیگر 

  ]in Persian[یا   ]in Russian[بایست در انتهای منابع غیر التین، عبارت مربوط به زبان اصلی ذکر گردد. مثال:  رونیازا

  اصلی قید گردد.  انتهای منبع ولی دارای خالصه التین باشد، در این صورت در نیالت ریغمنبع به الفبای چنانچه 
  ] ummaryAbstract or Sin Persian with English Original[مثال: 

  نخست و نویسنده  3 منابع نهایی نامدر و همکاران  ه اول به همراه کلمهنویسندنام تنها  نویسنده، 6داخل متن برای اشاره به منبعی با بیش از در
 . شودیمافزودن کلمه همکاران ذکر  ازآنپس

 7-17و  17-7ص. مثال  عنوانبهگردد. اختصارات شماره صفحات به ص در انتهای رفرنس ذکر میp.   

 
 

 یسنجباستانی مورد استفاده در پژوهه هافونتجدول   

 قلم نام اندازه قلم موقعیت استفاده

   bold-MitraB 16 فارسی ن مقاالتاوعن

 Garamond 22 التین مقاالتن اوعن

  bold--MitraB 13 اسامی نویسندگان

  MitraB 12 نام دانشگاه یا مؤسسه برای نویسندگان 

  MitraB 13 مقاله(  یهابخش)شامل چکیده و تمامی  متن فارسی

  MitraB 11 به فارسی و اشکال و نمودارها و متن جدول هاعناوین جدول

 Garamond 9 به التین و اشکال و نمودارها و متن جدول هاعناوین جدول

   bold-MitraB 13 کلمات کلیدی

   bold-MitraB 13 هابخش ها و زیرعناوینِ بخش

 Garamond 11 و انتهای مقاله، چکیده و کلید واژگان( متندرونها، منابع موارد التین مقاله )معادل

  MitraB 12 هانوشتیپ

 Garamond 11  منابع 

 
 

 های علمی کوتاهمقاالت و گزارش  
 مقاله کوتاه  صورتبهکه از نظر کمی شرایط یک مقاله کامل را ندارند  مقاالتی(Short Communication) شوند. طول این مقاالت پذیرفته می

 نوشتن آن مانند مقاله کامل است )شامل متن، شکل و جدول(.  ساختارچاپی حداکثر پنج صفحه بوده و  نسخهدر 

  های کوتاه علمیگزارشو یا  های فنییادداشممتقسمممتی از هر شممماره نشممریه نیز به (Technical notes, Short reports)  اختصمماص دارد که
سی تهیه می صفحه چاپی با چکیده انگلی ستفادحداکثر در دو  شتن آنه )رفرانسشود. ارجاع به منابع مورد ا ها مانند مقاالت کامل ها( و نحوه نو

 .است

 
 

 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] 

پژوهشی -دوفصلنامه علمی ل.مجهو هایگذاری نمونهسنجی تاریخشناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکان، یاجم افسانه. هباقرزاده کثیری مسعود، یونسی بهار]
 ].3۸-29(: 1)2؛ 1395ی. سنجباستانپژوهه 

http://jra-tabriziau.ir/article-1-35-fa.pdf
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در انتهای مقالهاستناد      

سممازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسممانی تهران:  .یشممناختباسممتان یهادادهپیشممرفته آماری در تحلیل  یهاروش. الدیننیکنامی کمال کتاب با یک نویسنده

 .1391؛ )سمت( هادانشگاه

Comfort A. A good age. London: Mitchell Beazley; 1997. 

  6تتتا  2کتتتتتاب بتتا 

 نویسنده

وزارت نیرو، کمیته ملی سممدهای بزرگ . تهران: در گسممتره سممدها هاگسمملسممالیابی آخرین جنبش  .محمدهادی خادمی، فرانک بحرالعلومی
 .13۸7؛ ایران

Madden R, Hogan T. The definition of disability in Australia: Moving towards national consistency. 
Canberra: Australian Institute of Health and Welfare; 1997. 

 نویسنده 6بیش از 

 

 .1390؛ تهران: چاپار .درآمدی بر مفاهیم اساسی مطالعه .، و همکارانیمحمدی مهد ،کوکبی احمد، رضایی سعید

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

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

 .13۸3؛ . مرجع شناسی عمومی. ویراست دوم. تهران: سمت، ویراستارنوراهللمرادی  کتاب ویرایش شده

Kastenbaum R, editor. Encyclopedia of adult development. Phoenix: Oryx Press; 1993. 
 .1393امامی نصراهلل، صابونچی سیدجواد، ویراستاران. شیمی معدنی پیشرفته. ویراست دوم. اهواز: دانشگاه شهید چمران؛ 

Renton N. Compendium of good writing. 3rd ed. Milton: John Wiley & Sons; 2004. 
یا  عارف  م ل یره ا دا

 دیکشنری

 .207حکاکی؛ ص. . 1393تهران: فرهنگ معاصر؛ . دایره المعارف هنر: نقاشی، پیکره سازی، گرافیک

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

 مقاله یا فصلی از کتاب

 

شش آذرنوش  شت قزوین. به کو سط فرهنگ کورا ارس در اواخر هزاره چهارم قبل از میالد در د سن، آجورلو بهرام. درآمدی بر ب ضلی ح فا

-1۸1 .؛ ص13۸3، شناسیی باستانتهران: پژوهشکده : حوزه شمال غرب.شناسی ایرانالمللی باستانمسعود. مجموعه مقاالت همایش بین

191. 

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. 

مقاله یا فصلی از کتاب 

 بدون نویسنده

Solving the Y2K problem. In: Bowd D, editor Technology today and tomorrow. New York: Van Nostrand 
Reinhold, 1997; p. 27–40. 

سمپوزیوم بین کنفرانس ستین  ستاران. نخ سکی ژودیت، ویرا ستانآجورلو بهرام، تومال ؛ تبریز: آبان 1395آبان  14-11سنجی ایران و آلمان؛ المللی با
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

 

 شدهارائه. مقاله مقدارکمهای پایدار استرانسیوم و عناصر های باستانی بر اساس آنالیز ایزوتوپسنجی اسکلتباقرزاده کثیری مسعود. باستان
؛ 1395آبان  14-11شناسی آلمان؛ . دانشگاه هنر اسالمی تبریز و موسسه باستان1395سنجی ایران و آلمان المللی باستاندر: سمپوزیوم بین

 .25-1۸ص. 
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

 

 نینخستدر:  شدهارائه. پوستر یدستگاه زیآنال هایروشبا استفاده از  یخیتار یبکار رفته در متون نسخ خط هایرنگ ییشناسانقیبی سپیده. 
  .1399شهریور  2-1جمن شیمی ایران؛ ، دانشکده شیمی، دانشگاه تبریز با همکاری انرانیا یکاربرد یمیش ناریسم

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. 

 .13۸6؛ بندیدانه. آزمون تاریخیمایشگاهی در حفاظت و مرمت بناهای های آزپژوهشهادیان دهکردی منیژه. کاربری  تصویری از کتاب
Cowle C, Walker D. The art of apple branding. Hobart:Apples from Oz; 2005. 

مقاله پرینت شده با 

 نویسنده

 .22-3(: 2)17؛ 13۸2شناسی و تاریخ. ارس. باستانباروج: روابط فرهنگی دو سوی رود علیزاده کریم، آذرنوش مسعود. بررسی روشمند تپه
Wharton N. Health and safety in outdoor activity centres. J Adventure Ed Outdoor Lead. 1996;12(4):8–9. 

 1379. ]نشریه آنالین[ رسانیاطالع. علوم رسانیاطالعو  ایکتابخانه افزارهاینرمبازیابی اطالعات بهینه در  هایسیستمگزنی علی. طراحی  مقاله الکترونیکی
 .رسانیاطالع(. دسترسی از: فصلنامه علوم 2و1)16؛ ]3/7/13۸5بازیابی شده در [
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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. 

 متن کامل اینترنتی

 

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. 

های پژوهش

 منتشرنشده

 
 

، دانشگاه هنر اسالمی های دوران اسالمی قره داغسنجی سفالهای باستانآرش. بررسی اندازتیر امین، جورلو بهرام، حائریمهدی، آ رازانی
 (.منتشرنشده)گزارش  1392، دانشکده هنرهای کاربردی؛ ۸195تبریز. شماره طرح پژوهشی 

 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). 

-استناد به پایان

 منتشرنشده/نامه

ستانافشاری . ]منتشرنشده[َشهَر چالدران کهنهی ارس( محوطه-های دوره مفرغ قدیم )سنت کوراشناختی سفالسنجی کانینژاد حکیمه. با
 سنجی.پژوهشی مرمت آثار تاریخی و باستان -دانشکده آموزشی ز:تبری اسالمی هنر سنجی، دانشگاهنامه دوره کارشناسی ارشد باستانپایان

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

. 13۸5مستند[. اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان؛  لمی]ف هیجان مسجد جامع هفتشو یزنده در خشت ب .و کارگردان سندهینو ،یعل یمسافر فیلم و ویدئو
  https://www.aparat.com/v/BsCn4: در یدسترس

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

 گزارش علمی/فنی

 

پژوهشی -و مرمت!؟. دوفصلنامه علمی بخشی اضطراری یا حفاظتهای نجاتشناختی سدهای ایران؛ کاوشهای باستانعابدی اکبر. پروژه
 .(2) 1. یادداشت علمی. سال 1394سنجی: پژوهه باستان

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 
  صراً محدود ویرایشدر مقاالت نیازمند صالحات باید منح شریه  موارد به، ا سایر موارد ن شد. در  شده با جریان هرگونه تغییر و یا  درباید ذکر 

 تصحیح دیگر قرار دهد.

 صفحه اول فایل بدون نام مقاله شده در  صالح  شریه مسئول مدیر به  خطاب یانامه، شودارائه می PDF صورتبهکه  ا سید ن  شامل که بنوی
 باشد: زیر موارد

   سخ به سشتمامی پا شبهات و  هاپر شنهادو  شود و در  اظهارنظرو  سؤالمتن  کهینحوبه ،داوران در رابطه با مقاله یهاپی شماره ذکر  داور با 
 و بازنویسی گردد. پاسخ داده شود هاآنادامه با رنگی دیگر به 

  شوند مشخص  متن در یرنگ تمایز با مقاله محتوای در تغییرات و توضیحات تکمیلی :کلیه مواردی که در متن اضافه شده شامل. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختصارات  

.   c circa (about, approximately)  ،(باًیتقرحدود )حدود 
.   ed edition ویرایش 

.et al and others و همکاران 

  figs ,igF figure(s)  ها(شکل( 

   ill; ills illustrator(s) ها( تصویر( 

p.    page(s)  ها()صفحه 

  para; paras paragraph(s) )پاراگراف )ها 

   pt; pts part(s) )بخش )ها 

rev    revised اصالح شده 

suppl    Supplement مکمل 

https://www.aparat.com/v/BsCn4
https://www.aparat.com/v/BsCn4
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