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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
      

  راهنماي نويسندگان

آماده دريافت و بررسي  دبيرخانه علمي همايش

  . روري مي باشدـژوهشي و مــمقاالت پ

  : هاي زير را داشته باشد ويژگيمقاالت پژوهشي بايد 

 . داراي عنوان صريح، دقيق و مختصر باشد -

 250، حداكثر تا به زبان فارسي و انگليسي(چكيده  -

زمينه و هدف، روش بررسي، يافته ها، : شامل) كلمه

واژه  5تا  3بحث و نتيجه گيري و واژه هاي كليدي بين 

همچنين چكيده انگليسي دقيقاً معادل چكيده . باشد

 .فارسي باشد

  : متن اصلي مقاله در برگيرنده بخش هاي زير باشد

در اين بخش دانش موجود درباره موضوع و  - زمينه و هدف

نظري آن، ضرورت انجام تحقيق و هدف مطالعه مشخص مباني 

  . شود

جامعه نوع مطالعه،  در بخش روش بررسي، -روش بررسي

نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گيري، ابزار گردآوري پژوهش، 

روش هاي آماري به دقت بيان  مالحظات اخالقي و داده ها،

  :در اين بخش نكات زير بايد مورد توجه قرار گيرد. شود

در صورت استفاده از روش هاي تحقيق شناخته  -

شده، ذكر منبع كافي است؛ اما در صورت استفاده از 

روش هاي تحقيق جديد، بايد اطالعات كافي داده 

شود، به طوري كه محقق ديگر بتواند براساس 

 . اطالعات ارايه شده، آن روش را اجرا كند

د اگر از ابزار و مواد خاصي استفاده شده است، باي -

  .كارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود

در اين قسمت، از متن، جدول، نمودار و عكس به  - يافته ها

... جداول، نمودارها و . تناسب براي بيان يافته ها استفاده شود

ضمناً از آوردن . بايد داراي شماره و عنوان كامل و رسا باشد

كامل آمده است، جدول هايي كه اطالعات آن در متن به طور 

  . خودداري شود

يافته هاي مهم تحقيق براساس اهداف  -بحث و نتيجه گيري

آن به اختصار و با رعايت ترتيب منطقي ذكر و پيرامون آن  ويژه

با استناد به موارد همسان و دگر سان در متون مرتبط بحث 

تاييد و يا رد آن مورد  اگر فرضياتي در مطالعه مطرح شده، .شود

نتيجه گيري به صورت روشن و در حد يافته . ار گيردبحث قر

  .هاي تحقيق و با توجه به محدوديت هاي مطالعه بيان شود

در اين بخش از موسسه تامين كننده  - تشكر و قدرداني

بودجه، افراد و سازمان هايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم 

به  در انجام مطالعه و يا نگارش همكاري نموده اند و نامشان

  . عنوان نويسنده در مقاله نيامده است، تشكر و قدرداني شود

مقاالت به زبان فارسي روان و با رعايت قواعد 

دستوري نگاشته شود و از آوردن اصطالحات خارجي كه معادل 

هاي دقيق و رسايي در زبان فارسي دارند، خود داري گردد و در 

مه گذاشته موارد ضروري، معادل التين داخل پرانتز جلو كل

  . شود

مقاالت مروري از نويسندگاني پذيرفته مي شود كه 

  . داراي خبرگي و تاليفات قابل قبول در زمينه مربوط باشند

 شانكه مايل هستند مقاله  پژوهشگران ارجمندياز 

، خواهشمند است نكات ذيل را به روند داوري قرار گيرددر 

  :هنگام تدوين و ارسال مقاله رعايت فرمايند

با قلم  Wordزار ــرم افــد در نــاله بايــقم -1

ي و با ــن فارسـراي متــب 11ز ــايـن و ســنازني

ن ــراي متـب Times new Romanم ــقل

 ريق ـــاز ط Onlineورت ـــه صـانگليسي تايپ و ب

E-mail: irsen@irsen.org 

irsen1385@gmail.com  

 . ارسال گردد

منابع براساس ترتيب استفاده در متن شماره گذاري  -2

براي توضيح بيشتر  (Vancouver System)شود 

  :نحوه نگارش انواع منابع با ذكر مثال ذيالً آمده است

عنوان كامل . نام خانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان :مقاله

  .شماره صفحات: سال انتشار؛ شماره مجله. نام مجله .مقاله

  : مثال مقاله فارسي



 د 
  

بررسي ميزان آلودگي «فرانوش، محمد و همكاران،  -

به سرب و برخي از عوامل مرتبط با آن در كودكان 

، مجله علمي 1380ساله شهر سمنان در سال  11-6

، 4، جلد1382تابستان دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 

 .4و  3شماره 

 : مثال مقاله انگليسي

- Pettine, M., Casentini, B., Fazi, S., 

Giovanardi, F., 2007. A revisitation of 

TRIX for trophic status assessment in 

the light of the European Water 

Framework Directive Application to 

Italian coastal waters. Marine pollution 

Bulletin, Vol. 24, pp.1413-1426 

. عنوان كتاب. نام خانوادگي و نام نويسنده يا نويسندگان :كتاب

  شماره صفحات . ناشر؛ سال انتشار: شهر محل چاپ. شماره چاپ

  : مثال كتاب فارسي

، چاپ اول، »مهندسي كنترل آلودگي هوا«تركيان، ايوب، 

 .، جلد اول، فصل دوم1380انتشارات دانشگاه صنعتي شريف، 

  : مثال كتاب انگليسي

- RUB10, B.2000. Geochemistry of 

major and trove Elements in sediments 

of the Riq devigo(NW Spring) 

نام . نام كامل كتاب. نام خانوادگي و نام مترجم: ترجمه كتاب

: اپچشهر محل . شماره چاپ . خانوادگي و نام مولف كتاب

  . تشماره صفحا. ناشر؛ سال انتشار

ارباب، ) نويسندگان.(ري، مك گيل. پرمن، راجر، يوما، جيمز

. »اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي«). مترجم.(حميدرضا

  .1382نشر ني : چاپ اول، تهران

. نده و يا نويسندگاننام خانوادگي و نام نويس: مطالب كنفرانس

  . ، كشورنام شهر. سال، ماه، روز: م كنگرهاس. عنوان مقاله

   :مطالب كنفرانسمثال 

بررسي «م،  - م، هلجي اسدي-م، شريفي - ثقفي -

تانسيل باد سياهپوش در استان قزوين براي احداث پ

پنجمين همايش ملي انرژي،  - »نيروگاه برق بادي

  .ايران-تهران - 1384بهار 

. ان كامل پايان نامهعنو. نام خانوادگي و نام نويسنده :پايان نامه

  سال؛ صفحات ،مقطع تحصيلي، نام دانشگاه

بررسي و ارزشيابي محيطي و «مشكينيان، علي،  -

بيولوژيكي ميزان غلظت سرب در كارگران خدمات 

، »شهري شاغل در يكي از مناطق پر ترافيك تهران

پايان نامه كارشناسي ارشد بهداشت حرفه اي، 

دانشگاه تربيت مدرس، دانشكده علوم پزشكي، 

  .94تا  88و  57تا  53؛ صفحات 1381

نام . نام مقاله .نام خانوادگي و نام نويسنده: بع الكترونيك منا

  .  نام سايت اينترنتي. شماره مقاله: ژورنال، سال انتشار ماه

  :مثال منابع الكترونيك

Sharma, Chhatra Mani, 2003. Effect of 

Exposure to Aluminum on fish in Acidic water 

s, see information in: 

http:www.geocities.com/chhatra-

sharma/ecotooxicology.pdf.17p 

، دانشكده، )گان(خانوادگي نويسنده نام و نام  -3

دانشگاه و يا موسسه محل فعاليت، مرتبه علمي 

نويسندگان، نشاني كامل و همچنين شماره تلفن، 

ل در صفحه نويسنده مسئو e-mailدورنگارو 

رج نويسندگان بايد ترتيب د. جداگانه آورده شود

 .اسامي خود را مشخص نمايند

مسئوليت صحت مطالب از ديدگاه علمي، اخالقي و  -4

 . مقاله مي باشد) گان(ده ــحقوقي به عهده نويسن

حق رد، قبول، اصالح، ويرايش و خالصه  هيات داوري -5

د و مقاله هاي ننمودن را براي خود محفوظ مي دار

 .دريافتي و ملحقات آن بازگشت داده نمي شود

 - حصارك -تهران، پونك :دبيرخانه علمي همايشنشاني 

دبيرخانه علمي  - 35پالك  -خيابان آفتاب –دانشگاه  شهرك

  همايش 

   44848443: تلفكس      44808700: تلفن

و يا  irsen1385@gmail.com :پست الكترونيكي

irsen@irsen.org 

  www.irsen.org :آدرس اينترنتي


