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 خش تنظیم گردد. هر ب هاو شکل یمتندرونبه همراه منابع  فوقی کوتاه انگلیسی طبق متن فارسی و ترتیب مقاله مختلف هایبخش

  .کلمه باشد 200تا  150پیشنهادی بین  صورتبهتواند می

  استکلمه  1200دارای  حداقلانگلیسی   کوتاهمتن مقاله . 

 ید بیان و مف کوتاهورت صهن بهای آتمامی بخش دارد ضروریاز مقاله فارسی است پس  شدهخالصهفشرده و  متنانگلیسی  مقاله کوتاه

 گویی و توضیح اضافی و غیرضروری خودداری شود.و از کلیگردند 

  و داخل متن نیز  هشدترجمه به زبان انگلیسی، و جانمایی شده مورداستفاده و جداول هاتصاویر، نمودار سیرنویزدر متن انگلیسی بایستی

 ...((Graph 1) ,(Table 1) ,(Fig.1) نامه نشریه ارجاع داده شود )طبق شیوه هاآنبه 

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

 هاعداد انگلیسی داخل کروش یگذارشماره صورتهبدر متن  هاآننامه ونکور است و به ترتیب استفاده از دهی درون متنی طبق شیوهارجاع، 

 .شودیمداده  ارجاعبه منبع اصلی آن 

Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx [1], xxxx xxxx x xx xxx [2], …… 

 کوور در آخر ون نامهشیوهصورت کامل و طبق هاست، ب شدهدادهارجاع  هاآنانگلیسی به  کوتاه تمامی منابعی که به ترتیب در مقاله درنهایت

 رجمه وبه زبان انگلیسی ت بایستی کنیدمیاستفاده جز انگلیسی و یا هر زبانی به زبان فارسیاز منبع  کهدرصورتی) متن انگلیسی قرار گیرند

تر نسخه تاز گوگل اسکالر استفاده کنید تا راح شودمیونکور در منابع نهایی قرار گیرد. برای منابع انگلیسی زبان پیشنهاد  نامهشیوهطبق 

 (ونکور آن را در منابع نهایی قرار دهید

 :ذکر گردد.داخل کروشه ی غیر از انگلیسی باید عبارت مربوط به زبان اصلی هازباندر انتهای منابع فارسی و دیگر  نکته 

 [in Russian]  یا[in Persian] 

[1] Comfort A. A good age. London: Mitchell Beazley; 1997. 
[2] Emami S M, Shahsavari M. Kahiro II: The Importance of Copper Oxide Extraction Technology in 4th Millennium BC in Halil 

River Basin. JRA. 2020; 6 (2) :41-55. [in Persian] 

 را بخش این طمینانا توانند جهت نویسندگان می آماده کنند. انگلیسینگارش صحیح  با را خود مقاله بایستی خالصه انگلیسی نویسندگان 

 است. نویسنده عهده به بخش این هایهزینه نمایند. تمامی واگذار آن متخصصمترجم  فرد به

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



  

 

مقاله مفصل -بخش 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 )

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

 

 

  چکیده

رعایت موارد زیر دارای اهمیت است: . است نتایج و بحث و هایافته تحقیق، روش هدف، ،مسئله طرح شامل کلمه 300حداکثر و  250حداقل  
 تجهیزاتو  هاروشید؟ اهرا انجام داد فعالیتچگونه این ؟ ایدانجام داده اقدامیچه  دقیقاًبا چه هدفی موضوع چیست؟ چرا موضوع مهم است؟ 

 یافته شما برای درک بهتر موضوع چیست؟ ترینترین یا بنیادیاساسیدهند؟ نتایج چه چیزی را نشان می چه بوده است؟ مورداستفاده
متن چکیده در یک بایستی رعایت شوند.  چکیده متن در نوشتیپ از استفادهعدم  یا غیره و تصاویر منابع، به ارجاع عدم ازجمله قوانین معمول

 .رورفتگی در سطر اول نیستفپاراگراف نوشته شود. نیازی به 
 

 .اندجداشدهکه با ویرگول از یکدیگر  کلمه 5حداقل : کلیدی کلمات
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 مقدمه. 1

راهکارهای دیگر چیست؟ چرا موضوع مهم است و ضرورت دارد بر روی آن تحقیق شود؟ مسئله چیست؟ موضوع چیست؟ است:  دستنیازاشامل مواردی 

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

 مبنی بر طرح مسئله(.
 

 پژوهش.پیشینه 2

 در  ها و نتایج جدیدیافته مهم استفاده شود وانتشارات از در این بخش تنها  است های دیگرانکلی و کوتاه بر پژوهشمروری شامل 

 .ذکر گردد حتماًن حوزه آ
 

 ها       . مواد و روش3

در  مورداستفادهو 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 شامل جداول، گرافها بر روی نمونهها و آزمایششامل گزارش نتایج حا شکال تحلیلی  صل از های تحقیق )عمده ا ها و نمودارهای حا

 ود.ی اشکال ارجاع داده شتمامبهبایستی  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  هشدمطرحها بر اساس نتایج تحقیق است بدان معنی که چه چیزی چه معنی دارد و چرا این اتفاقات افتاده است. فرضیات شامل بیان استدالل

 شوند.رد می
 

                                                                                            ی                                ریگجهینت.6

ارد. همچنین و شکل ند هادادهی، ارجاع و توضیح و تفسیر نیچمقدمهاست و نیازی به تا دو پاراگراف پژوهش در قالب یک  مسئلهپاسخی کوتاه و کلی به 

 . کندیی مطرح هاشنهادیپبرای مطالعات آینده در این حوزه  تواندیم
 

    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 ر این ددقیق  صورتبه و 

 های مربوطه حتما ذکر گردد. سازمان های مالیحمایتهای پژوهشی و یا . عنوان گرنت3              مهم  گردد.بخش درج 
 

 هانوشتپی

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

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

  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 

 



  

 

 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 

 کاغذ متن مقاله در اندازه A4 (212×297 میلی)افزارنرماستاندارد ها حاشیه. گنجانده شود متر word ( از هر طرفcm54/2) .باشد 

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

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

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

 

 kg 3 ،°C250  ،67%های دیگر: ، نمونهm 12آورده شود:  mصورت نماد ه مثال: طول با واحد متر ب                              

 اجزا تصویری مقاالت    
 هاجدولو  اهشکل  

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

 د.وآورده شخود شکل و یا جدول فاصله  نیترکینزدبعد از اشاره در  بالفاصله وود در محل مقتضی در متن اشاره ش به تمامی جداول و اشکال  

  عدد باشد 12بیش از  اشکال و جداول نبایستیتعداد مجموع. 

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

 ندارد نیز ایرادی تیفیک با دیسف و اهید اما وجود تصاویر سنانتخاب شو یرنگها تمامعکس. 

 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 

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

 

 
 (1مأخذ: توضیحات شکل )1 شکل

 



  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 منابع    
  شیوه نامه در نشریه یده ارجاعروش Vancouver نشریه درج شده است تارنمایدر قسمت راهنمای نویسندگان که در  است. 

 تا مقررات  مورد بحث قرار گرفت 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 ت توسطمقاال یهارفرنسنگارش 
 جیتدربهگردهمایی داشتند. یک  االنهبسط و توسعه یافت که س International committee of medical Journal Editors (ICMJE) پزشکی
این 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.  مسائل

رسانده است. ملزومات مورد پ مقاالت در مجالت علوم زیستی پزشکی به چاپ ملزومات یکسان در چا نهیدرزمکمیته تاکنون انتشارات متعددی 
 و منتشر یابیارز مجدداًتمام مستندات را  2003در سال  .مجدداً ارزیابی گردید 2000و  1999از آن در سال  ییهاقسمتو  1997تصویب در سال 

 .بوده است 2005 آخرین زمان انتشار این مصوبات در سالنموده که 

  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  و 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.  1نحوه شماره دهی به منابع به ترتیب ارجاع در متن است یعنی اولین منبع مورد استفاده شماره 

  خالصه  صورتبه هاژورنالنامAbbreviation  در بانک اطالعاتی  توانیممجالت،  شدهخالصهکه برای یافتن نام  شودیمآوردهPubMed  قسمت
Journals in NCBI  .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 ، 250-950کامل مثل 

 
 

 یمتندروناستناد   

 در  یگذارشمارها ب، و دیگر منابع تنها هانامهانیپاجهانی وب،  یهاشبکهمنابع از قبیل کتاب، مجله، نشریات دولتی،  یتمامبه یمتندروندهی برای استناد
 .شودیمرفرنس داده  با اعداد فارسی داخل کروشهمتن مربوطه به منبع اصلی آن در 

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

  ،اهآنشماره منبع درج شده و بین  نیتربزرگو  نیترکوچکمتوالی باشد  هاآنشماره  کهیدرصورتاگر در یک قسمت از متن به چند منبع استناد شود 
متوالی نباشد بین هر شماره با شماره بعدی یک عالمت ویرگول بدون درج فاصله قرار داده  هاشماره، اما اگر ]2-6[گیرد مثال: یک خط تیره قرار می

 .]13، 7، 3-5[مثال:  شودیم

 :شودمیدرون متن به صورت زیر ارجاع داده قید نشده و در منابع پایانی  ارتباطات شخصی، ایمیل، مصاحبه: 

 مهر( 7، مصاحبه شخصی، 1399)شیرازی، 

 
 
 

 (1مأخذ: شرح جدول )1 جدول

Samples No xxx yyyy xxx aaa bbbb 

1      

2      

4      

6      

5      

3      



  

 

 پایان متنیاستناد 

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

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

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

 
 
 

 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 )معادلموارد التین مقاله 

  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 ستفاده )رفرانسحداکثر در دو  شتن شود. ارجاع به منابع مورد ا امل مانند مقاالت ک هاآنها( و نحوه نو

 .است

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

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

سلآخرین جنبش  یابیسال .محمدهادی خادمی، فرانک بحرالعلومی سدها هاگ ستره  سدهای بزرگ . تهران: در گ وزارت نیرو، کمیته ملی 
 .13۸7؛ ایران

Madden R, Hogan T. The definition of disability in Australia: Moving towards national consistency. 
Canberra: Australian Institute of Health and Welfare; 1997. 
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ی پژوهش-و مرمت!؟. دوفصلنامه علمی بخشی اضطراری یا حفاظتهای نجاتشناختی سدهای ایران؛ کاوشهای باستانعابدی اکبر. پروژه
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 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 

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