
 

 

و برای  گرددینم، مقاله برای داوری ارسال 1 محتویات بندعدم تطابق مقاله با  درصورت کلیدی:نکات  -1بند 

 داده خواهد شد.نویسنده برگشت 
 زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشندهم طوربه یا و چاپ دیگری نشریه در قبالً نباید ،گردندبه این نشریه ارسال می چاپ برای ی کهمقاالت. 

  تخصصی  یتساوبارسال مقاله از طریقrdsj.torbath.ac.ir صورت می پذیرد و هیچ  سایتوبطریق از فقط مراحل تمام  پذیرد، لذاصورت می
 (rdsj.info@gmail.com)درصورت هرگونه ابهام یا سوال، ایمیل به سردبیر نشریه: باشد نیازی به تماس تلفنی و یا حضوری نمی

 باشدمی صفحه 51 حداکثر مقاله قبول قابل صفحات تعداد. 

 صورتبهبایستی  حتماً همنابع مقال Bookmark .باشند 

  باشند. 8 و 7 بندهای و مثال نشریه طبق فرمتمنابع 

 ها در فایلی جداگانه ارسال گردد.اصلی مقاله بدون نام نویسندگان باشد و مشخصات آن فایل 

 گردد. و ارسال فایل تعهدنامه کامل شده و امضا 

  کامل درج گردد. طوربهمشخصات کامل فارسی و التین نویسندگان، شامل نام، نام خانوادگی، سمت 

 فارسیمتن  فونت B Mitra  و فونت مطالب التین،  51با اندازۀTimes New Roman  ها رعایت گردندفاصلهنیم حتماًو  استفاده شود 51با اندازۀ. 
  در  صورت تایپیبه هافرمولتمامیWord  سمت چپ و شماره الیه منتهی)فرمول در  شوند یگذارشمارهصورت منظم به حتماًباشند و و قابل ویرایش

 الیه سمت راست(آن در منتهی

 ج و بحث، ها، نتایهای کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روشترتیب تیترهای اصلی مقاله: هر مقاله تخصصی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه
 های کلیدی به زبان انگلیسی باشد.، چکیده و واژهفارسی و انگلیسی منابعتشکر و قدردانی )اختیاری(، گیری، نتیجه

 د.باشن 6و  1بند مطابق  یقاًدقله ها و جداول مقاشکل 

  صورت فارسی نوشته شود و عبارت التین آن به صورتبهکلیه اسامی التین اشخاص در متنFootnote ( 7بند یقاً مشابه مثال آخر دقآورده شود.) 

 

 :نکات نگارشی -2 بند
   فاصله متریسانت 3و لبه عطف  متریسانت 1/1 هرکدامباال، پایین و لبۀ بیرونی صفحه حاشیه. 
  رعایت شود مقالهدر تمام متن  متریسانت 1/5فاصله خطوط. 
  متریسانتاولین سطر هر پاراگراف یک ( تورفتگیFirst lineداشته باشد ). 

  سایز و فونتFootnote ،Times New Roman  باشد. 9با اندازه 

 

 تعهدنامه فایل -3 بند

 پست نیز و همراه تلفن شماره درج. گردد درج نویسندگان تمامی برای کامل طوربه ضمیمه( )موجود در تعهدنامه یلفادر  شدهخواسته اطالعات

 عدم صورت رد .نیست پذیرش قابل دیگران طرف از امضا و است الزامی فرم این در نویسندگان تمامی امضای .باشدیم ضروری افراد تمامی الکترونیکی

 .شود بارگذاری ضمیمه فایل عنوانبه تعهدنامه فایل .گردد درج فایل در شده اسکن امضای اعضا دیگر به دسترسی

 

 عنوان، چکیده و کلمات کلیدی -4 بند

 فارسی چکیده. باشد واژه 51 از بیش نباید مقاله عنوان. باشد درک قابل خواننده برای تا عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد

ن چکیده باید در عی. شود حذف نویسندگان مشخصات و نام انگلیسی، و فارسی هایچکیده بخش در .گردد ارائه کلمه 111 در حداکثر و پاراگراف یک در
صاری مبهم اختو در آن از کلمات بوده  پیشنهاد کاربردی، نتایج و ها و روش انجام مطالعهدادهبر  یدتأکبا روشنی گویای محتوای مقاله و مختصر بودن، به

 نشریه راهبردهای توسعه روستایی - شرایط پذیرش مقاله
 



لماتی که در عنوان ک ( به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.انتهای مقاله در چکیده انگلیسی شدهدرجبا معادل انگلیسی ) پنج کلمه کلیدی حداکثر استفاده نشود.
 مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

 

 هامشخصات شکل -5بند 

  51( با فونت ینچوسطزیر شکل )در عنوان  یریقرارگمحل 

  صورتبهلغت شکل و شماره شکل ( توپرBold)(: شکل شماره شکل. )مطابق نمونه ذیل 

  یک سطر فاصله بین متن اصلی و متن زیرنویس شکل 

 .از ذکر کلمه نمودار در عنوان شکل پرهیز شود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور آبیاري بر غلظت عناصر در برگ یرتأث -1شكل 

 

 هامشخصات جدول -6بند 

  عالوه بر شرح موجود در متن باشد. هاآنشرح اشکال و جداول باید توصیفی گویا و کامل از محتویات 
 .شرح عالئم و اختصارات در صورت وجود در زیرنویس شکل یا جدول ضروری است 
  ،حداقل فونت اعداد در  هاشکل یرنویسزعنوان و  سمت راست جدول، بقیه موارد مشابه مشخصات الیهیمنتهمحل قرارگیری عنوان جدول در باال(

 باشد(.می 8داخل جدول 
  افزارنرمدر  حتماًجداول MS Word تهیه شوند. 
  مشابه یکسان باشد اییتهکمتعداد ارقام اعشاری. 
 در جدول از رسم خطوط عمودی اجتناب شود. 
  ینچوسط هاستونو عناوین  ینچراستستون اول. 
  مشابه نمونۀ پیوستدیگر مشخصات جدول. 
 

   بررسی اثرات ... -3جدول 

 ینچوسط ینچوسط ینچراست

   
   
   

 

 منابع در داخل متن: نحوه ارجاع به -7بند 

  :منابع داخل جمله 
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 ( بیان داشتند ...5391علیزاده و همکاران ) -
 :منابع انتهای جمله 
 (5381)افتخاری، استفاده از روش نام و سال در داخل پرانتز  -
 (5381برای دو نفر )افتخاری و اعتمادی،  -
 (5381اسامی بیشتر از دو نفر همراه با واژه همکاران )افتخاری و همکاران،  -
؛ 5381ن، راو به ترتیب سال انتشار نوشته شود. )افتخاری و همکا شودیممنابع از هم جدا  "؛  "، با عالمت شودیمدر صورتی که از چند منبع استفاده  -

 (5391باسامی و ایزدی، 
، 1بودن سایت، نام سازمان مربوطه و سال مراجعه )فائو نامیب( و درصورت 1116، 5درصورت استفاده از یک سایت،  باید نام فرد و سال مراجعه )برسلر -

1111) 
 

 :منابع -8بند 
 باشند. Bookmarkصورت منابع بایستی به
 کامل تایپ شود. صورتبهایتالیک و  صورتبهالتین  یهاکتابنام مجالت و 

 داشته باشد(.  یفرورفتگ متریسانت نیمشوند )خط دوم و سوم منبع باید  Hanging 0.5cmمنابع باید 
 زیر: یهامثالو سال انتشار با توجه به  ینمؤلفاستفاده از روش الفبایی بر مبنای 

 

 مقاله: 
(: 5) 51فیزیولوژیکی زیره سبز. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی،  یهامشخصه. بررسی 5379، کامکار، ب.، شرف، ح. و گلدانی، م. .کافی، م.، زند، الف

31-58. 
Board, J.E., Kang, M. S. and Harville, B.G. 1994. Path analysis of the field formation process. Journal of Crop Science, 12: 

91-112. 

 

 کتاب: 
 . اکولوژی بذر. چاپ اول انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.5371خسروی، م. 

Pomeranz, Y. 1987. Modern Cereal Science and Technology. 2nd ed. Wiky. New York. 

 

 کتاب ترجمه شده: 
. فیزیولوژی بذر. اچ سی وین. انتشارات دانشگاه 5381اری، م. )ترجمه(. ، ناشر. محل نشر )مثال: شکمؤلفنام مترجمین )ترجمه(. سال انتشار. عنوان کتاب. 

 زنجان(

 

 علمی یهاگزارشو  نامهانیپا: 
 دوره دکتری، دانشگاه تهران. نامهیانپا. یاقطرهجبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری  یسازنمونه. 5381میرزایی، ف. 

Jafari, N. K. 1994. Construction of shear force measuring system and design. MSc Thesis, Tarbiat Modarres University.  

 

  هاشیهمامجموعه مقاالت: 
شهریور،  5-3زراعی. مجموعه مقاالت اولین کنفرانس آمار کشاورزی،  هاییریگ. کاربرد آمار درجه حرارت در تصمیم5366خواجه پور، م.ر. و کریمی، م. 

 تهران.
Gupta, R. K., Rudra, R. 1995. Modeling of saturated regime as affected by emitter application. Proceedings of the 5th 

international micro irrigation congress. July 5-7. 

                                                 
1- Bresler 

2- FAO 



 

 :منابع الکترونیکی 
Bresler, E. Homepage of ASABE. Standards for 4WD tractor test. www.asabe.org, Visited: 2006/08/05. 

 

  نامیبمنابع: 
 نویسنده باید از نام شخص حقوقی )نام سازمان( استفاده شود. عنوانبهدر صورت عدم وجود نام شخص یا اشخاص حقیقی 

 

 ارجاع به بخشی از یک کتاب 
 )سال(. عنوان فصل یا بخش، در عنوان اصلی کتاب، گردآورنده، نام ناشر و محل انتشار. موردنظرنام خانوادگی و نام نویسنده یا نویسندگان فصل یا بخش 

 

 (Abstractعنوان و چکیده انگلیسی ) -9بند 

کامل و  معادلباشد. چکیده انگلیسی  کلمه 111آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده حداکثر در یک پاراگراف در 
 . صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی، تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود

 باشند هم معادل انگلیسی و فارسی کلیدی کلمات. 

 شود شروع بزرگ حرف با انگلیسی کلیدی کلمات. 

 

 مهم تذکرات

 ها توسط هیات تحریریه و با همکاری متخصصان داوری شده و در صورت تصویب بر طبق ضوابط نشریه، به نوبت چاپ خواهند شد.مقاله 

 گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییری در ترتیب و یا تعداد ده درج پرون تشکیل زمان در که ترتیبی همان به نویسندگان اسامی
 گردد.نویسندگان اعمال نمی

 ارائه هایرفرنس شماره و هاشکل ها،جدول داخل اعداد استثنای به) شود نوشته عدد به باال به 51 اعداد و حروف به نه تا صفر اعداد مقاله، متن در 
 ا(.هگذاری فرمولپایان جمله و شماره در شده

  افزارنرممقاله پس از پذیرش نهایی باید  بدون غلط با Microsoft Word .ارسال شود. بدیهی است هرگونه تغییر پس از آن قابل قبول نخواهد بود 

http://www.asabe.org/

