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مجله علمي پژوهشي مهندسي آبیاري و آب از کلیه
محققان و متخصصان در موضوعات و رشتههاي آبیاري،
زهکشي ،آبخیزداري ،منابع آب ،هواشناسي ،هیدرولوژي و
سازههاي آبي براي ارائه مقاالت پژوهشي که قبال در
مجالت علمي به چاپ نرسیده و يا براي درج در آنها
ارسال نشده باشند ،دعوت به عمل ميآورد .هدف اصلي از
انتشار اين مجله ،فراهم نمودن وسیلهاي به منظور تبادل
اطالعات و نتايج پژوهشهاي علمي ،فني و تخصصي میان
اساتید ،دانشمندان و مهندسین ايراني و جوامع علمي و
حرفهاي ملي و بینالمللي و اعتالي سطح دانش نظري
ميباشد.
مسئولیت هر مقاله از نظر علمي به عهده نويسنده يا
نويسندگان است .دانشجويان کارشناسي ارشد و دکتري
نیز براي ارسال مقاله مستخرج از پاياننامههاي خود بايد
موافقت کتبي استاد يا استادان راهنماي خود را کسب
کرده باشند .مجله در ارائه پیشنهادهاي اصالحي مقاالت
آزاد است و مقالههاي دريافتي مسترد نخواهد شد .مجله
در نشر مطالب به صورت الکترونیکي ،اينترنتي و اينترانتي
مجاز است .بديهي است که چاپ هر مقاله پس از دريافت
کتبي واگذاري حق چاپ به مجله امکانپذير است.
براي نگارش مقاالت ضروري است از نرمافزار Word
استفاده شود .از فونت ) (B Nazanin 12ptو فاصله خطوط
 singleدر تهیه متن اصلي مقاله استفاده شود .عنوان
اصلي هر بخش با قلم ( )B Nazanin bold 14ptو
زيرعنوانها با قلم ( )B Nazanin bold 12ptبا فاصله يک
خط خالي از بخش قبلي نوشته شود .اولین خط همه
پاراگرافها پنج میليمتر فرورفتگي داشته باشد .در صورت
نیاز به استفاده از زيرنويس ،از قلم ()B Nazanin 10pt
براي کلمات فارسي و قلم )(Times New Roman 8 pt
براي کلمات انگلیسي استفاده شود .مقاله بايد شامل
چکیده فارسي ،واژههاي کلیدي ،مقدمه ،مواد و روشها،
نتايج و بحث ،نتیجهگیري ،تقدير و تشکر و منابع باشد.
الزم به ذکر است که به جز چکیده و منابع ،بقیه
قسمتهاي مقاله بايد در دو ستون تنظیم شوند( .شکلها
و جداول ميتوانند يک ستونه باشند).

نتايج و بحث
محدوديت تعداد صفحات
تعداد صفحات هر مقاله شامل متن ،اشکال و جداول
و ساير اجزاء حداکثر ميتواند  01صفحه باشد.
روابط رياضی
روابط رياضي در منتهيالیه سمت چپ صفحه و با
قلم ) (Times New Roman 12 ptو با استفاده از
 Equation Editorنرم افزار  Wordنوشته شوند .شماره هر
رابطه به صورت ترتیبي و در داخل پرانتز و در منتهيالیه
سمت راست ذکر شود .به مثال زير توجه نمايید:
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اشكال
الزم است که تمام اشکال در داخل متن مقاله و در
نزديکترين موقعیت به محل اولین طرح در متن به
صورت سیاه و سفید قرار گیرند .اشکال بايد از کیفیت
مناسب برخوردار بوده و حروف و عالئم مورد استفاده در
آنها بايد خوانا و قابل تفکیک باشند .هر يک از اشکال
بايد در داخل متن مورد ارجاع قرار گرفته و همچنین بايد
داراي يک شماره ترتیبي مستقل که در داخل پرانتز
نوشته شده ،باشند .همچنین ،هر شکل داراي عنوان
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است
مستقلي
( )B Nazanin bold 10ptدر زير شکل نوشته ميشود .يک
خط خالي در باال و يک خط خالي در پايین شکل آن را از
بقیه متن جدا ميکند .به عنوان نمونه به مثال زير توجه
نمايید
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که حتما بايد در داخل متن به آن ارجاع شده باشد.
همچنین ،هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با قلم
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خط خالي در باال و يک خط خالي در پايین جدول آنرا از
بقیه متن جدا ميکند .بهعنوان نمونه به مثال زير توجه
نمائید.

جداول
الزم است که تمام جداول در داخل متن مقاله و در
نزديکترين موقعیت به محل اولین طرح در متن قرار
گرفته و اعداد ،حروف و عالئم مورد استفاده در آنها بايد
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در بخش خالصه و نتیجهگیري هر مقاله ،نويسندگان
بايد با ارائه توضیحات روشن فقط به جمعبندي نتايج
تحقیق ارائه شده بپردازند و از بیان کلیات و فرضیات که
در بخشهاي ديگر مقاله بیان شدهاند ،اجتناب نمايند .در
نتیجهگیري نبايد اشارهاي به شکلها و جداول شود.
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در هر مقاله به دلخواه و درصورت نیاز ،يک بخش
کوتاه ميتواند به تقدير و تشکر اختصاص يابد .محل
قرارگیري اين بخش قبل از بخش منابع ميباشد
).(B Nazanin 12pt
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 ترتیب ارائه منابع به ترتیب حروف الفبا (ابتدا مقاالت.بخش انتهايي هر مقاله به ارائه فهرست منابع اختصاص داده ميشود
فارسي و سپس مقاالت انگلیسي) ميباشد و فقط شامل مواردي است که مستقیما در متن مقاله (به صورت اسم نويسنده و
. در تعريف هر منبع اطالعات کامل مطابق با استانداردهاي موجود ذکر گردد.سال) به آنها ارجاع شده است
) و براي منابعB Nazanin 12pt(  از قلم، براي منابع فارسي.منابع بايد پنج میليمتر از راست فرورفتگي داشته باشد
) و0311 ، منابع فارسي به صورت (محمودي و همکاران، در متن.( استفاده شودTimes New Roman 11pt) انگلیسي از قلم
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:توجه نمايید
 بررسي دوام بتن مسلح در محیط دريايي خورنده شديد بر.0311 . جاللي. حکیمزاده و و. ح، افشین. ح،. ا،محمودي
.88-18  ص،01  شماره، سال پنجم، نشريه مهندسي دريا.حسب موقعیت قرارگیري بتن نسبت به تراز آب دريا
Millero, F. J., R. Feistel, D. J. Wright and T. J. McDougall. 2008. The composition of Standard
Seawater and the definition of the Reference-Composition Salinity Scale. Deep Sea Research,
55(1): 50-72.

Abstract Formatting and Preparation (Times New Roman bold 14 pt)
First author (Times New Roman bold 9 pt)1, Second author (Times New Roman bold 9 pt)2

Abstract (Times New Roman bold 11pt)
The abstract appears before the keywords. The abstract must be about 200 words. The abstract should
clearly state, the objective, results and the conclusion of the work. (Times New Roman 11pt)
Keywords: a maximum of five keywords. (Times New Roman bold 11pt)

1

2

First author affiliation, University/Institute; First author Email address (Times New Roman 9 pt)
Second author affiliation, University/Institute; Second author Email address (Times New Roman 9 pt)

