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 بخشهای مختلف مقالهی کوتاه انگلیسی بایستی طبق متن فارسی و ترتیب فوق تنظیم گردد .هر بخش میتواند به صورت پیشنهادی بین
 150تا  200کلمه باشد.
 کل متن کوتاه انگلیسی بایستی در  1000تا  1200کلمه خالصه گردد.
 متن انگلیسی خالصه ای از مقاله فارسی است پس بهتر است تمامی بخش های آن بصورت خالصه و مفید بیان گردند و از کلیگویی و
توضیح اضافی و غیرضروری خودداری شود.
 در متن انگلیسی (در صورت ضرورت) بایستی به تصاویر ،نمودار و جداول موجود در متن فارسی ارجاع داده شود (طبق شیوهنامه نشریه
))...(Fig.1), (Table 1), (Graph 1
 قلم متن چکیده گسترده انگلیسی  Times New romanسایز  10باشد.
 رفرنسدهی درون متنی طبق شیوهنامه ونکور است و به ترتیب استفاده از آنها با شمارهگذاری در متن به منبع اصلی آن رفرنس داده می
شود.
 توجه داشته باشید که تمامی رفرنسهای درون متنی اعم از منابع و تصاویر در بخش خالصهی انگلیسی بصورت هایپرلینک به بخش
فارسی ارجاع داده خواهند شد .پس لطفا منابع اصلی و همچنین اشکال را در متن مقاله انگلیسی اضافه ننمایید.
 تمام مقالههای پذیرش شده در نشریه به همراه خالصه انگلیسی منتشر میشوند .نویسندگان بایستی خالصه انگلیسی
مقاله خود را با نگارش صحیح انگلیسی آماده کنند .نویسندگان می توانند جهت اطمینان این بخش را به فرد متخصص (مترجم) آن
واگذار نمایند .تمامی هزینههای این بخش به عهده نویسنده است.
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مقاله فارسی
عنوان مقاله
نام و نام خانوادگی نویسنده اول2؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2؛ نویسنده سوم3؛ و...
1رتبه علمی ،وابستگی به دانشگاه یا مؤسسه  ،......کشور
2رتبه علمی ،وابستگی به دانشگاه یا مؤسسه  ،......کشور
........3
(رایانامه تنها برای نویسنده مسئول الزامی بوده و بهتر است ایمیل دانشگاهی و سازمانی باشد).
(نویسنده مسئول با درج عالمت ستاره در انتهای نام آن مشخص گردد).

چکیده
حداقل  250و حداکثر  300کلمه شامل طرح مسئله ،هدف ،روش تحقیق ،یافتهها و بحث و نتایج است .رعایت موارد زیر دارای اهمیت است:
موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟ با چه هدفی دقیقاً چه اقدامی انجام دادهاید؟ چگونه این فعالیت را انجام دادهاید؟ روشها و تجهیزات
مورد استفاده چه بوده است؟ نتایج چه چیزی را نشان میدهند؟ اساسیترین یا بنیادیترین یافته شما برای درک بهتر موضوع چیست؟
قوانین معمول از جمله عدم ارجاع به منابع ،تصاویر و غیره یا عدم استفاده از پینوشت در متن چکیده بایستی رعایت شوند .متن چکیده در
یک پاراگراف نوشته شود .نیازی به فرورفتگی در سطر اول نیست.
کلمات کلیدی :حداقل  5کلمه که با ویرگول از یکدیگر جدا شدهاند.

* نویسنده مسئول مکاتبات :آدرس پستی ،...........................................................کد پستی................................. :
پست الکترونیکی:
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بدنه تحقیق
 .1مقدمه
شامل مواردی از این دست است :موضوع چیست؟ مسئله چیست؟ چرا موضوع مهم است و ضرورت دارد بر روی آن تحقیق شود؟ راهکارهای دیگر
چیست؟ محدودیتها چیست؟ چه سؤاالتی یا اهدافی را دنبال میکنید؟ درواقع مقدمه هدف تحقیق و معرفی کامل مقاله است (با ارجاع به رفرنسهای
مورد نظر مبنی بر طرح مسئله).

.2پیشینه پژوهش
شامل مروری کلی و کوتاه بر پژوهشهای دیگران است در این بخش تنها از انتشارات مهم استفاده شود و یافتهها و نتایج جدید در
آن حوزه حتما ذکر گردد.

.3بخش مواد و روشها
شامل بیانی کوتاه از روش جمعآوری دادهها ،جامعه آماری ،روش نمونهگیری و نمونهسازی ،نوع تجهیزات یا نرمافزارها و استانداردهای مورد استفاده در
پژوهش و تحلیل دادههاست.

.4نتایج و یافتهها
شامل گزارش نتایج حا صل از برر سیها و آزمایشها بر روی نمونههای تحقیق (عمده ا شکال تحلیلی شامل جداول ،گرافها و نمودارهای حا صل از
آزمایشها در این محل میآیند) محتوای جداول نباید بار دیگر در متن تکرار شوند بهعالوه در متن مقاله حتماً بایستی بهتمامی اشکال ارجاع داده شود.

.5بحث در نتایج و یافتهها
شامل بیان استدالل ها بر اساس نتایج تحقیق است بدان معنی که چه چیزی چه معنی دارد و چرا این اتفاقات افتاده است .فرضیات مطرح شده تأیید و یا
رد میشوند.

.6نتیجهگیری
درواقع پا سخی کوتاه و کلی به م سئله پژوهش در قالب یک تا دو پاراگراف ا ست و نیازی به مقدمهچینی ،ارجاع و تو ضیح و تف سیر دادهها و شکل ندارد.
همچنین میتواند برای مطالعات آینده در این حوزه پیشنهادهایی مطرح کند.

سپاسگزاری
 .1در این بخش از راهنمایی و کمکهای دیگران بهطور خالصه سپاسگزاری گردد.
 .2همچنین چنانچه مقاله م ستخرج از طرح پژوه شی یا ر ساله دان شگاهی با شد عنوان طرح پژوه شی یا ر ساله و سازمان واب سته به صورت دقیق در این
بخش درج گردد.

مهم

 .3عنوان گرنت های پژوهشی و یا حمایتهای مالی سازمانهای مربوطه حتما ذکر گردد.

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

منابع
شیوه ارجاع دهی در متن و چیدمان منابع پایانی به سبک  Vancouverاست .لطفاً از به کار بردن خط فاصله ،شماره و غیره خودداری نموده و منابع را
به ترتیب شماره در انتهای مقاله ثبت نمایید.
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فرمت و اندازهها


حداکثر تعداد صفحات مقاله برای نشریه  15صفحه  A4است اما در مواردی همچون مقالههای مروری ،با صالحدید نویسندگان و هماهنگی
با نشریه تعداد صفحات تا  25نیز قابل افزایش است.



لطفاً تمامی متن بهصورت تنظیم ( )Justifyهمتراز و تراز بندی شود که به یکسانسازى حاشیههاى چپ و راست خطوط یک ستون و یا
یک صفحه بهطور عمودی گفته میشود.



متن مقاله در اندازه کاغذ  297×212( 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 و توضیحات خاص از پینوشت
در انتهای مقاله استفاده گردد.




برای واژههایی پرکاربرد در این حوزه همانند ) X-ray Diffraction (XRDنیازی به پینوشت برای اصل کلمه در متن نیست.
تمامی کمیتهای اصلی و واحدهای اندازهگیری در دستگاه بینالمللی یکاها ( ،)SIدرون متن آورده شود.
مثال :طول با واحد متر به صورت نماد  mآورده شود ،12 m :نمونههای دیگر%67 ،250°C ،3 kg :

اجزا تصویری مقاالت
شکلها و جدولها













کلیه موارد ازجمله نقشه ،تصویر ،ترسیم ،طرح ،گراور ،کروکی ،عکس ،نمودار و غیره با لفظ "شکل" و جداول با لفظ "جدول" به ترتیب شماره
گذاری و در جای مناسب داخل متن آورده شوند .مثال( :شکل ( ،)1جدول .)1
کلیه زیرنویسهای شکلها (شامل :تصاویر ،نقشهها و گراورها و نمودارها) و باالنویس 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 نزدیکترین فاصله خود شکل و یا جدول آورده شود.
مجموع تعداد اشکال و جداول نبایستی 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 تصاویر سیاه و سفید با کیفیت نیز ایرادی ندارد.
شکلها میبایستی دارای کیفیت  300 dpiباشند و از قرار دادن شکلهایی با وضوح و کیفیت پایین خودداری شود.
در تمامی مقاالت پژوهشی و اصیل جداول و دیگر اجزا تصویری بهصورت پیشفرض مربوط به نویسندگان است که در این صورت نیازی به
ارجاع به نگارندگان نیست؛ اگر نیازی به ارجاع به دیگران بود همانند ارجاعات درونمتنی عمل گردد.
جداول نباید بهصورت تصویر image-باشند.
در صورت پذیرش مقاله ،بایستی کلیه تصاویر (نقشه ،گراور ،عکس ،طراحی و گرافها) با کیفیت حداقل  300dpiدر سامانه نشریه 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

)Table 1: Descriptions ….(reference1
yyyy
xxx

xxx

Samples No
1
2
4
6
5
3

منابع









روش ارجاع دهی در نشریه  Vancouverاست که در قسمت راهنمای نویسندگان در سایت نشریه درج شده است.
شیوهنامه ونکور برای نخستین بار در سال  197۸توسط 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 ،تدوین و تنظیم نمایند .این گروه به نام گروه ونکور شناخته شد .شرایط الزم برای
نگارش رفرنسهای مقاالت توسط  National library of medicineدر سال  1979منتشر و اراﺋه گردید .گروه ونکور به کمیته سردبیران ژورنالهای
پزشکی ) International committee of medical Journal Editors (ICMJEبسط و توسعه یافت که ساالنه یک گردهمایی داشتند .بهتدریج مساﺋل
اخالقی در تحقیق و نشر مقاالت در مجالت علوم پزشکی را نیز مدنظر قرار داده و اصولی را در این زمینه به ثبت رساندند .همچنین این کمیته تاکنون
انتشارات متعددی درزمینه ملزومات یکسان در چاپ مقاالت در مجالت علوم زیستی پزشکی به چاپ رسانده است .ملزومات مورد تصویب در سال
 1997و قسمتهایی از آن در سال  1999و  2000مجدداً ارزیابی گردید .در سال  2003تمام مستندات را مجدداً ارزیابی و منتشر نموده که آخرین
زمان انتشار این مصوبات در سال  2005بوده است.
در شیوهنامه رفرنس نویسی ونکور اطالعات نویسندگان ،منابع و سال چاپ در متن نمیآید بلکه به هر منبع مورد استفاده یک عدد اختصاص میباید و
مشخصات کامل آن منبع در زیر 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 ،پایاننامه و غیره) متفاوت بود و الگوی آن در قسمت نحوه نوشتار فهرست منابع ذکر گردیده است.
نحوه شماره دهی به منابع به ترتیب ارجاع در متن است یعنی اولین منبع مورد استفاده شماره  1خواهد بود .اگر در یک قسمت از متن به چند منبع
استناد شود ،درصورتیکه شماره آنها متوالی باشد کوچکترین و بزرگترین شماره منبع درج شده و بین آنها یک خط تیره قرار میگیرد مثال-6] :
 ،[2اما اگر شمارهها متوالی نباشد بین هر شماره با شماره بعدی یک عالمت ویرگول بدون درج فاصله قرار داده میشود مثال.[13 ،7 ،3-5] :
نام ژورنالها بهصورت خالصه  Abbreviationآورده میشود که برای یافتن 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  ،502-509و در شیوه ونکور عدد دوم آن مثل  ،502-9نگارش میشود و برخی مجالت در نقطهگذاریها متفاوت عمل مینمایند.

استناد درونمتنی





برای استناددهی درونمتنی بهتمامی منابع از قبیل کتاب ،مجله ،نشریات دولتی ،شبکههای جهانی وب ،پایاننامهها ،و دیگر منابع تنها
با شمارهگذاری در متن مربوطه به منبع اصلی آن در انتهای متن رفرنس داده میشود.
مثال برای یک تحقیق:
پتروگرافی مقطع نازک سرامیکی برای نخستین بار در سال  ...توسط آنا شپرد ] [1انجام گرفت
مثال برای چندین تحقیق از یک نویسنده یا نویسندگان مختلف:
کاوشهای صورت گرفته در رابطه با فرهنگ کوراارس ] [2,3نشان داد که .....
ارتباطات شخصی ،ایمیل ،مصاحبه :در منابع پایانی قید نشده و درون متن به صورت زیر ارجاع داده میشود:
)(Savieri S 1999, personal communication, April 24
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استناد پایان متنی




برای ارجاع صحیح به منابع بهتراست از نرمافزارهایی همانند  Endnoteاستفاده شود و یا اینکه از گوگل اسکوالر ( )Google Scholarروش
صحیح ارجاع دهی به منابع استخراج شود.
منابع فارسی و دیگر زبانها باید به زبان انگلیسی نیز در انتهای مقاله بهصورت ارجاع کامل به مشخصات انگلیسی ثبت شوند.
ازاینرو بایست در انتهای منابع غیر التین ،عبارت مربوط به زبان اصلی ذکر گردد .مثال [in Russian] :یا ][in Persian
چنانچه منبع به الفبای غیر التین ولی دارای خالصه التین باشد ،در این 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 ،یونسی بهاره ،یاجم افسانه .شناسایی الیاف کاغذهای تاریخی جهت امکانسنجی تاریخگذاری نمونههای مجهول .دوفصلنامه علمی-پژوهشی
پژوهه باستانسنجی1395 .؛ [.3۸-29 :)1(2



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

جدول فونتهای مورد استفاده در پژوهه باستانسنجی
موقعیت استفاده
عنوان مقاالت فارسی
عنوان مقاالت التین
اسامی نویسندگان
نام دانشگاه یا مؤسسه برای نویسندگان
متن فارسی (شامل چکیده و تمامی بخشهای مقاله)
عناوین جدولها و متن جدول و اشکال و نمودارها به فارسی
عناوین جدولها و متن جدول و اشکال و نمودارها به التین
کلمات کلیدی
عناوینِ بخشها و زیر 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 شرایط یک مقاله کامل را ندارند بهصورت مقاله کوتاه ( )Short Communicationپذیرفته میشوند .طول این مقاالت
در نسخه چاپی حداکثر پنج صفحه بوده و ساختار نوشتن آن مانند مقاله کامل است (شامل متن ،شکل و جدول).
 قسمممتی از هر شممماره نشممریه نیز به یادداشممتهای فنی و یا گزارشهای کوتاه علمی ( )Technical notes, Short reportsاختصمماص دارد که
حداکثر در دو صفحه چاپی با چکیده انگلی سی تهیه می شود .ارجاع به منابع مورد ا ستفاده (رفرانسها) و نحوه نو شتن آنها مانند مقاالت کامل
است.
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تصحیح دیگر قرار دهد.
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