راهنماي نگارش مقاالت براي پذیرش در

اولین همایش ملی شورورزی

در راستای امکانسنجی استفاده از منابع آبهای شور و نامتعارف و آبهای موجود برای تولید پایدار محصوالت کشاورزی ،مرکز
ملی تحقیقات شوری با همکاری و مشارکت دانشگاهها و موسسات علمی و پژوهشی ،اساتید و محققین ،کارشناسان و بخش
خصوصی ،اولین همایش ملی «شورورزي ،بهره برداري اقتصادي و پایدار از منابع شور ،تولید و اشتغال» را در آبانماه
سال جاری در استان یزد برگزار می نماید.

پذیرش مقاله در این همایش به دو صورت «خالصه مقاله (حداکثر  5صفحه) و چاپ در مجموعه مقاالت همایش» و
«مقاله کامل (حداکثر  55صفحه) و چاپ در مجله پژوهشهاي خاک (ویژه نامه خاک و آب)» میباشد .بنابراین،
الزم است تا نویسنده(گان) محترم پس از رعایت دقیق شیوهنامه حاضر ،مقاالت خود را به ایمیل
 1cba@areeo.ac.irیا  nsrc.ir@gmail.comارسال نمایند.

 نکات ضروري
 نویسنده (گان) محترم حتما بایستی در هنگام ارسال مقاله ،نوع مقاله ارسالی خوود را (خالصوه مقالوه یوا
مقاله کامل) مشخص کنند.
 مقاله باید به زبان فارسی روان و عاری از غلطهای نگارشی و نوشتاری باشد .از آوردن واژههای بیگانه که معادل شناخته-
شده فارسی دارند جداً خودداری گردد.
 مسئولیت صحت و سقم مطالب ،نظرات و عقاید مندرج در مقاالت به عهده نویسندگان مقاله می باشد.
 حقوق معنوی مقاالت برای نویسندگان محفوظ میباشد.

 در این همایش مقاالت بهه دو صهورت پژوهشوی ( )Researchو مورور ( )review paperپذیرفتهه خواههد
شد .هدف مقاله تحلیلی یا مروری ارایه دانش موجود و به هنگام از یک موضوع خاص به صورت فشرده است .هددف تهیده
چنین مقاله ای صرفا ذکر مطالب مندرج در مقاالت دیگران نیست ،بلکه مقاله تحلیلی یدا مدروری مدی بایسدت فدراز هدای
دستاوردهای علمی بر گرفته از مقاالت جدید (به ویژه کارهای خود مولف) را ارایه دهد و نویسنده با هم افزایدی آن یافتده
ها و تجزیه وتحلیل خود به نتایجی نوین برسد .نویسنده مقاله می بایست با بحث در باره یافته های مقاالت جدیدد در بداره
موضوع مورد نظر ،مسله اصلی را برای خواننده یا شنونده مقاله روشن سازد.
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 نحوه تهیه مقاله
 خالصه مقاله حداکثر در  5صفحه و مقاله کامل حداکثر در  55صفحه با فاصله خطوط  ،1/5حاشیه های  3سانتی متر از هر
طرف و به صورت تک ستونی در نرم افزار  Microsoft Officeنسخه های  3003و باالتر تهیه و ارسال گردد.
 نوع قلم و اندازه هر یک از بخش های مقاله مطابق جدول زیر باشد:

موقعیت استفاده

نام قلم

اندازه قلم

موقعیت استفاده

عنوان مقاله

B Nazanin

14 Bold

متن مقاله

B Nazanin

نام مولفان

B Nazanin

12 Bold

عناوین جداول و شکلها

B Nazanin

11 Bold

آدرس نویسندگان

B Nazanin

12

متن جدول و شکل و منابع

B Nazanin

11

عناوین بخشهای مقاله

B Nazanin

12 Bold

Times new roman

یک واحدکمتر

متن انگلیسی

نام قلم

اندازه قلم
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 ارسال چکیده التین مقاله به همراه مقاله الزامی است.

 کلیه مقاالت پس از دریافت اعالم وصول گردیده و جهت ارزیابی برای داوران مجله ارسال خواهد شد و پس از اتخاذ رأی
داوران و تأیید هیئت تحریریه ،مقاله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت.
 نویسندگان موظف هستند حداکثر  15روز پس از دریافت نظرات داوران اصالحات الزم و یا پاسخ را ارسال نمایند.
 بخشهاي مقاله
 عنوان مقاله باید روان ،گویا ،مختصر و مفید بوده و در برگیرنده محتوای تحقیق انجام شده باشد .عنوان مقاله نباید بیش
از  30کلمه باشد.
 مشخصات نویسندگان در زیر عنوان شامل نام و نامخانوادگی ،مرتبه علمی و یا تحصیالت و وابستگی سازمانی ،شماره
تلفن همراه و پست الکترونیک نویسنده مسئول درج گردد.
 چکیده :چکیده بایستی شامل حداکثر  300کلمه بوده و بیانگر زمینه و هدف ،روش بررسی ،یافتهها ،نتیجهگیری و در
یک پارگراف باشد.
 واژه های کلیدی :واژههای کلیدی بایستی  3-5کلمه باشد .واژه های کلیدی عنوان مقاله تکرار نشده باشند.
 چکیده انگلیسی و واژه های کلیدی باید ترجمه کامل نسخه فارسی باشند .چکیده انگلیسی در انتهای مقاله درج شود.
 بدنه مقاله :محدودیت خاصی در مورد بخشبندی مقاله وجود ندارد.
 جداول و شکلها :عنوان جدول در باال و با فرمت وسطچین نوشته و گویای محتوای آن باشد .هر جدول با یک خط افقدی
از عنوان و با یک خط افقی در انتها از متن جدا باشد .در صورت لزوم مدیتدوان از خطدوط افقدی دیگدر اسدتفاده کدرد .از
کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود .عنوان شکل در پدایین و بدا فرمدت وسدطچدین نوشدته و معدرف
محتوای آن باشد .در مورد شکل ،از الگوهای سیاه و سفید استفاده شود.
 نتیجهگیری :راهکارهای جدید و فرضیههای جدید پیشنهاد گردد .موارد کاربردهای عملی و تئوری نتایج حاصل از تحقیق
و نتیجه کلی پژوهش بیان شود.
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 تشکر و قدردانی :در این بخش نویسندگان میتوانند از اشخاص ،سازمانها و افراد ذیربطی همکار در اجرای تحقیق ،تشکر
و قدردانی نمایند .این قسمت باید کوتاه و در حدود  50کلمه باشد.
 ارجاع به منابع :شیوة ارجاع در متن مقاله بایستی به صورتی باشد که منبع مورد ارجاع در پایان جمله در داخل پرانتز به
فارسی برای منابع انگلیسی و فارسی ارائه شود .برای منابع دارای دو نویسنده ،نام هر دو نویسنده و منابعی که بیش از دو
نویسنده دارند ،نخست نام نفر اول و سپس «همکاران» و تاریخ بیان شود .مثال( :کریمی و احمدی)1331 ،؛ (آلوی و
همکاران.)3010 ،
 فهرست منابع :مورد استفاده در پایان متن به صورت پیوسته و به ترتیب منابع فارسی و انگلیسی ارائه شوند .منابع مورد
استفاده به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نگارنده ،یا اولین نگارنده برای منابعی که بیش از یک نگارنده دارند زیر هم
آورده شوند .چنانچه از یک نگارنده چندین منبع ذکر شود ،ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار ،از جدید به قدیم است.
اگر از نگارندهای چندی ن منبع همسال وجود داشته باشد ،با گذاشتن حروف  b ،aو  cپس از سال انتشار منابع از یکدیگر
متمایز شوند .چنانچه مقاالت منفرد و مشترك از یک نگارنده ارائه شود ،نخست مقاالت منفرد و سپس مقالههای مشترك
به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند.
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