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شیوهنامه تنظیم مقالههای چهارمین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر
کشاورزی و محیط زیست
(عنوان مقاله حداکثر در  11کلمه با قلم  11 pt. B Nazaninپررنگ)
 ----یک سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninپررنگ) -----نام و نام خانوادگی نویسنده اول  ،*،1نویسنده دوم ... ،2در یک یا دو سطر .از ذکر عنوانهایی چون مهندس
نام و نام خانوادگي
نويسندگان به صورت
كامل ذكر شود.
(همراه با پسوند)

و یا دکتر و  ...خودداری شود ( 12 pt. B Nazaninپررنگ).

مشخصات نويسنده اول
 11و * -نويسنده مسوول :درجه علمي ،مقطع تحصیلي و رشته تخصصي ،گروه ،دانشکده و دانشگاه نويسنده اول (،)11 pt. B Nazanin
رايانامه ((Times New Roman 11 pt. Italic) (Email

 1 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

مشخصات نويسنده دوم و .....
 -2درجه علمي  ،مقطع تحصیلي و رشته تخصصي،گروه ،دانشکده و دانشگاه نويسنده دوم ( ،)11 pt. B Nazaninرايانامه
)(Times New Roman 11 pt. Italic
 2 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

چكیده ( 11 pt. B Nazaninپررنگ)
3/5 cm

در متن چکیده از ذكر مقدمه و كلیات خودداري شود و مستقیم به مساله مورد مطالعه و اهداف آن ،اساس كار ،و میزان
موفقیت اين مطالعه با استناد به نتايج كار به طور مختصر اشاره شود .چکیده مقاله با قلم  B Nazaninاندازه  11 pt.با
فاصله خطوط  11 pt.يا  ،1/8فاصله  1/5سانتيمتر از سمت راست و  1/5سانتيمتر از سمت چپ كاغذ ،با كنارههاي رديف
شده نوشته شود .طول چکیده در مقاله كامل كمتر از  81كلمه و بیشتر از  251كلمه نباشد .چکیده بايد به تنهايي كامل
و فقط داراي يك پاراگراف باشد .از اشاره به مراجع در چکیده خودداري شود.
 1 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

3/5 cm

واژگان کلیدی :حداقل 1و حداكثر  6واژه كه با كاما ( )،از هم جدا شده و در يك خط باشند (قلم .)11 pt. B Nazanin
 1 -----سطر فاصله ( 11 pt. B Nazaninنازک) -----

 -1مقدمه ( 11 pt. B Nazaninپررنگ)

1

3 cm

2/5 cm

به منظور يکسان سازي مجموعه مقاالت اين همايش و نیز براي آنکه امکان تركیب و انتقال فايل كامپیوتري آنها فراهم
شود ،الزم است كه همه مقالهها با طرحي يکسان و كامال هماهنگ تهیه و تايپ شوند .اين راهنما به نويسندگان مقاالت فارسي
كمك ميكند تا مقاله خود را با طرح مورد قبول همايش تهیه نمايند .توجه شود كه چارچوب ظاهري اين راهنما و نگارش آن
منطبق بر شیوهنامه مورد قبول همايش است و ميتواند جهت تسريع نگارش مستقیما روي اين فايل نگارش شود.
براي تايپ مقاله به زبان فارسي ،ترجیحاً از نرم افزار مايکروسافت ورد نسخة  (MS-Word 2111) 2111در محیط ويندوز
با امکانات فارسي استفاده كنید .متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم (فونت)  B Nazaninو اندازة  12 pt.تك فاصله

2/5 cm
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) (single spaceتهیه شود .عنوان همه بخشها با قلم  B Nazaninو اندازه  11 pt.پررنگ و عنوان زيربخشها با قلم B

 Nazaninو اندازه  12پررنگ تايپ شود .عنوان هر بخش يا زيربخش ،با يك خط خالي فاصله از انتهاي متن بخش قبلي تايپ و
شمارهگذاري شود .خط اول همه پاراگرافها بايد داراي تورفتگي به اندازة  1/7 cmباشد( .خواهشمند است ابتدا فونتهاي ارائه
داده شده را نصب نمايید.).

 -2نكتههای ضروری در متن نسخههای ارسالی به دبیرخانه همایش

1

در ارسال مقالهها نکتههاي زير بايد رعايت شود:
 از واژگان ،تركیب ها و اسم جمع فارسي استفاده شود (مانند :تندرشد به جاي سريع الرشد ،تا حد امکان به جاي حتيالمقدور ،تندرو به جاي سريع السیر ،ذكرشده به جاي فوق الذكر ،واكنش به جاي عکس العمل ،شیوهنامه به جاي دستورالعمل،
جدولها به جاي جداول ،متنها به جاي متون ،نشانهها به جاي عاليم يا عالمتها ،شکلها به جاي اشکال ،صفحهها به جاي
صفحات)
 از بايد و ميبايد (مربوط به زمان حال و آينده) ،به جاي كاربرد نادرست بايست ،بايستي و ميبايستي (مربوط به زمانگذشته) و به جاي ميباشد و ميباشند از است و هستند استفاده شود.
 جدانويسي واژگان رعايت شود ( مانند :سانتيمتر به جاي سانتیمتر ،شکلها به جاي شکلها ،عکسها به جاي عکسها)فايل مقاله بايد به گونه اي باشد كه در صورت نیاز بتوان به راحتي و بدون كار اضافهاي آن را باز كرد ،پرينت گرفت يا به
چاپخانه تحويل داد .صفحات مقاالت ميبايد شماره گذاري شوند و شماره هر صفحه در پايین آن و در وسط قرار گیرد .دبیرخانه،
از بررسي و چاپ مقالههايي كه مطابق اين شیوهنامه تهیه نشده باشند ،معذور است و عواقب ارسال اين گونه مقالهها بر عهده
نويسنده است.
نويسندگان محترم توجه داشته باشند كه كلیه مکاتبات مربوط به مقالهها صرفا از طريق اعالم در سايت
 www.eglim4.irصورت ميگیرد ،بنابراين از ارسال مقاالت از طريق پست خودداري نمايند.

 -1حداکثر طول مقاله

2

با توجه به محدوديت در چاپ مقاالت ،حداكثر طول هر مقاله كامل شامل چکیدههاي فارسي و انگلیسي ،شکلها و جدولها
كه منطبق با اين شیوه نامه تهیه ميشود ،نبايد از  6صفحة  A4بیشتر باشد.

 -1واژههای خارجی در متن فارسی
براي واژهها و نامهاي خارجي ،تا حد امکان از معادلهاي فارسي مصطلح و مصوب استفاده نمايید .در مورد نامهاي خارجي
دشوار يا معادلهاي غیر مصطلح فارسي ،فقط در اولین ارجاع و بالفاصله پس از ذكر اين گونه واژهها ،معادل التین آن را به صورت
زيرنويس در پايین همان صفحه قید نمايید .همچنین سمبلها و نشانهها (عالمتها) و انديسهاي بهكار رفته در متن مقاله
ميبايد براساس استاندارد  ISOباشند.

of English footnote

2نمونه پاورقي فارسي
2

1Sample
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 -1-1زیرنویسها
در صورت نیاز به درج زيرنويس ،همه موارد فارسي و به صورت راستچین با قلم  B Nazaninو اندازة  11 pt.و زيرنويس-
هاي التین به صورت چپچین با قلم  Times New Romanاندازة  9 pt.نوشته شوند.
 -2-1معرفی نشانهها و متغیرها در متن
از آنجا كه نیازي به درج فهرست نشانهها و متغیرها در ابتداي مقاله نیست ،بنابراين بايد هر نوع متغیر يا نشانه به كار رفته
در متن مقاله ،در اولین ارجاع به آن معرفي شود.

 -5فرمولها و روابط ریاضی
براي نمايش روابط و فرمول هاي رياضي از جدول دو ستوني با خطوط نامرئي مطابق نمونه زير استفاده شود .در ستون
سمت راست اين جدول ،شماره رابطه و در ستون سمت چپ رابطه يا فرمول مربوطه نوشته شود( .استفاده از Microsoft
 Equationدر نوشتن فرمولها توصیه ميشود) .در صورتي كه فرمولها در محیط مايکروسافت ورد نسخه  2117تهیه شوند
فايل ارسالي بايد حتما با پسوند  *.docxذخیره شود تا از تبديل شدن فرمولها به عکس جلوگیري شود .همه فرمولها به ترتیب
از  1شمارهگذاري شوند و شماره هر فرمول در داخل پرانتز قرار گیرد .دو نمونه فرمول در زير آمده است.
V  dt
()1
sin 2  2 sin  cos
()2

 -6واحدها
واحد اعداد يا كمیتهايي كه در متن ،جدولها و شکلها ميآيند ،يا عنوان محورهاي يك نمودار را بیان ميكنند ،بايد به
صورتهاي استاندارد و در سیستم  SIذكر شوند.

 -7جدولها
هر جدول بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد ،كه به صورت وسطچین باالي جدول با قلم  B Nazaninپررنگ و
اندازه  11 pt.تايپ و به ترتیب از  1شمارهگذاري ميشود .بهتر است جدولها در داخل متن و پس از جايي كه به آنها ارجاع
ميشود ،درج شوند .عنوان ستونهاي جداول بايد به صورت وسط چین ( 9 pt. B Nazaninپررنگ) و كلیه متنها در داخل
جدول اگر فارسي باشند به صورت راستچین ( 11 pt. B Nazaninنازک) و اگر التین باشند به صورت چپچین
) (Times New Roman 8 pt.بايد تايپ شوند .همه اعداد در جدولها بايد به صورت فارسي و وسط چین تايپ شوند .ذكر
واحد كمیتها در جدول الزامي است .هر جدول با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار گیرد و نیز اگر جدولها
داراي مرجع هستند بايد شماره مرجع در داخل كروشه در انتهاي عنوان جدول ذكر شود .جدول  1مطابق شیوهنامه فوق تهیه
شده است .در اين جدول نوع و اندازه قلم مورد نیاز براي تدوين مقاالت فارسي به صورت خالصه آمده است .قابل ذكر است كه
جداول بايد در اولین مکان ممکن پس از اولین اشاره به آنها در متن قرار گیرند( .توجه شود كه خود جدول نیز بايد در موقعیت
وسطچین نسبت به طرفین كاغذ قرار گیرد).
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جدول ( )1خالصه نوع و اندازه قلمهای مورد نیاز برای تدوین مقاالت فارسی
قلم (فونت)

عنوان

اندازه

نوع قلم

عنوان مقاله

B Nazanin

18

نام و نام خانوادگي

B Nazanin

12

B Nazanin

11

ايتالیك

Times New Roman

11

ايتالیك

عنوان بخشها

B Nazanin

11

پررنگ

عنوان زير بخشها

B Nazanin

12

پررنگ

متن چکیده و واژگان كلیدي

B Nazanin

11

متن اصلي

B Nazanin

12

زير نويس فارسي

B Nazanin

11

نازک

Times New Roman

9

نازک

عنوان جدولها ،شکل ها و نمودارها

B Nazanin

11

پررنگ

عنوان ستونهاي جدول ها

B Nazanin

9

متن فارسي درون جدول ها

B Nazanin

11

نازک

Times New Roman

8

نازک

B Nazanin

11

نازک

Times New Roman

11

نازک

B Nazanin

11

پررنگ

مشخصات نويسندگان
نشاني پست الکترونیکي نويسندگان

زير نويس التین

متن التین درون جدول ها
منابع و مراجع فارسي
منابع و مراجع التین
شماره صفحه ها

پررنگ
پررنگ

نازک
نازک

پررنگ

 -1شكلها و نمودارها
هر شکل و نمودار بايد داراي شماره و عنوان (توضیح) باشد كه به صورت وسطچین در زير آن با قلم  B Nazaninپررنگ
و انداز  11 pt.تايپ و به ترتیب از  1شمارهگذاري ميشود .نمودارها و شکلها ميتوانند به صورت رنگي و يا سیاه و سفید باشند
ولي به گونهاي كه در صورت چاپ سیاه و سفید رنگها و جزيیات آن ها قابل تشخیص باشد .شکلها در داخل متن و در جايي
كه به آنها ارجاع ميشود ،درج شوند .ذكر واحد كمیتها در شکلها الزامي است .در متن مقاله بايد به همه شکلها ارجاع شود.
در تهیه شکلها توجه كنید كه اندازه اعداد ،واژهها ،كمیتها و راهنماي منحنيها ) (legendبه قدر كافي بزرگ باشد تا پس از
درج در مقاله ،كامال واضح و خوانا باشند .هر شکل را با يك سطر خالي فاصله از متن پیش و پس از آن قرار دهید( .توجه شود
كه خود شکلها و نمودارها نیز ،همانند جدولها بايد در موقعیت وسطچین نسبت به دوسوي كاغذ قرار گیرند).

 -9نتیجهگیری
وجود بخش جمعبندي و نتیجهگیري پس از متن اصلي مقاله الزامي است.

تشكر و قدردانی
در صورت نیاز ،اين قسمت قبل از منابع قرار ميگیرد و به عنوان اين بخش شمارهاي تعلق نميگیرد.
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منابع مورد استفاده
در نو شتن منابع مورد ا ستفاده ابتدا مراجع فار سي و بعد مراجع انگلی سي ذكر شود .ترتیب نو شتن مراجع نیز برا ساس ترتیب
حروف الفباست .تمام مراجع حتما بايد در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند .براي نوشتن مراجع به زبان فارسي از سبك
مرجع فارسیي و براي مراجع به زبان انگلیسیي از سیبك مرجع انگلیسیي اسیتفاده شیود .لیسیت مراجع كه در آن اسیامي همه
نويسیینگان قید شییود در انتهاي مقاله و پس از شییکلها به ترتیب الفبا مي آيند .در متن مقاله بايد به همه مراجع به صییورت
(عبقري( ،)1196 ،عبقري و عرفانیان )1196 ،و (نظرنژاد و همکاران )1196 ،در مراجع فارسییي و به صییورت (،)2117 ،Singh
( Singhو  )2117 ،Kaoو ( Singhو همکاران )2117 ،در مراجع خارجي ارائه شیییوند .مراجعي كه در انتهاي جمله ميآيند
قبل از نقطه قرار ميگیرند .منابع و مراجع فارسیییي را با قلم  B Nazaninنازک  11 pt.و مراجع انگلیسیییي را با قلم Times
 11 pt. New Romanنازک تايپ شوند .خط دوم به بعد هر مرجع داراي  1/5سانتي متر تورفتگي است (.)Hanging

 .1قادر پور ،م ،.عبقري ،ه .و طبري ،ح .1195 .ارزيابي روند مکاني بارش در حوزه آبريز درياچه ارومیه ،پژوهشهاي جغرافیاي
طبیعي.641 – 627 :)4(48 ،
 .2عرفانیان ،م ،.كاظمپور ،س .و حیدري ،ح .1195 ،.واسنجي دادههاي باران سري  B421و  B411ماهوارة  TRMMدر زونهاي اقلیمي ايران،
مجله پژوهشهاي جغرافیاي طبیعي.287-111 :)2(48 ،
 .1نظرنژاد ،ح .1196 ،.جمع آوري آب براي كشاورزي در مناطق خشك ،انتشارات دانشگاه ارومیه126 ،ص.
 .4میريعقوب زاده م ،.قنبرپور م .ر .و حبیب نژاد رو شن ،م .1191 ،.مدل سازي جريان نا شي از ذوب برف با ا ستفاده از مدل هیدرولوژيکي
( SRMمطالعه موردي :حوضه آبخیز سد كرج) ،تحقیقات منابع آب ايران.52 – 41 :)1(7 ،
 .5خسییروي ،س.ا .1197 ،.ارزيابي اثرات تغییرات اس یتفاده از زمین بر جريان رودخانه و كیفیت آب در حوزه آبخیز باراندوزچاي بر اسییاس
مدل ارزيابي كننده آب و خاک ( ،)SWATپاياننامه كارشناسي ارشد ،دانشکده منابع طبیعي ،دانشگاه ارومیه155 ،ص.
 .6ايراني ،ط ،.نظرنژاد ،ح ،.و میريعقوب زاده ،م.ح .1197 ، ،.برآورد بار معلق رسییوب به روش منحني سیینجه ( مطالعه موردي حوزه آبخیز
زرينه رود) ،.سومین كنفرانس ملي حفاظت خاک و آبخیزداري ،تهران ،پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداري.
 .7مطالعات توجیهي حوزه آبخیز قرهسو ،جلد سوم ،گزارش زمینشناسي و ژئومورفولوژي .1176 ،مهندسین مشاور بومآباد ،كتابخانه و مركز
اسناد معاونت آبخیزداري ،جهاد سازندگي ،سازمان جنگلها و مراتع كشور157 ،ص.

Abghari, H.; Tabari, H. and Hosseinzadeh Talaee, P. (2111). River flow trends in the west of Iran during the
past 41 years:Impact of precipitation variability, Global and Planetary Change, 111: 52-61.
Das, G., (2222). Hydrology and Soil Conservation Engineering, Prentice-Hall of India, 989 p.
Tabari H, Abghari H, Hosseinzadeh Talee P. (2212). Temporal trends and spatial characteristics of drought
and rainfall in arid and semiarid regions of Iran. Hydrol. Process. 26, 3351–3361.
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