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عنوان مطالعه(71B Mitraبولد Times new Roman 12-بولد)

نکاتمهمدرنگارشمقاله:
مقاالتحداکثردر77صفحهبایدباشد.
یشنهادهایکاربردی،سیاستیوقابلاستفادهدرکشورباشد.

حتماًمقالهبایددارایپ

مقالهنباید،بدوندرجارزشافزودهجدید،قبالًدرنشریهیاکنفرانسدیگریارائهشدهباشد.
ازاطالعاتبروزدرنگارشمقالهاستفادهگردد.
اخالقعلمیرعایتگردد.


اصولنگارش:
چکیده(722تا752کلمه)(B Mitraبولدبااندازهفونت)79
متن چکیده با فونت  B Mitraبا شماره فونت  21نگارش شود.
طبقهبندی(77B Mitraبولد) :(Times new Roman 10) JELمتناسب با موضوع مطالعه تعیین شود.


واژههایکلیدی:حداکثر  5واژه که با ویرگول از هم جدا شوند.

توجه :سایز برگه  ،A4حاشیه متن از باال ،پایین و چپ و راست  1/55سانتیمتر (قالب نرمال) است .فاصله خطوط یک سانتیمتر
( )Singleاست.
مقدمه
یمفاصله رعایت شود (مثال صحیح:
بههیچعنوان در متن مقاله از اعداد انگلیسی استفاده نشود و بایستی در تمامی متن مقاله ن 
میشود  /مثال اشتباه :می شود).
فونت متن فارسی گزارش B Mitra ،با اندازه  21و متن انگلیسی Times new Roman 10 ،است .فونت عناوین جدول ،شکل و
نمودار نیز B Mitra ،بولد با اندازه  22و متن انگلیسی Times new Roman 8 ،بولد است .منبع اخذ تمام جدولها ،شکلها و
نمودارها در عناوین ذکر گردد.
نحوهرفرنسدهیدرمتنمطالعه:

توجه :چنانچه نیاز به آوردن پاورقی است ،ضروری است که پاورقی فارسی با فونت  B Mitra 10و پاورقی انگلیسی با فونت  Times New Roman 8آورده شود.
اعداد پاورقی فارسی بایستی به صورت فارسی و از راست به چپ باشد و اعداد پاورقی انگلیسی باید به صورت انگلیسی و از چپ به راست باشد.

رفرنس دهی مطالعه¬ای با یک نویسنده:
امروزه بحث اقتصاد آب از موضوعات مهم برای بهبود بهرهوری آب مطرح است (اشجاری.)2135 ،
رفرنس دهی مطالعه¬ای با بیش از یک نویسنده:
همچنین طبق مطالعات مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ،با وجود امکانات و ظرفیت تولید و کیفیت نسبی
محصوالت ،میتوان با کاهش ضایعات به بهبود استفاده از منابع آب کمک شایانی نمود (کشاورز و همکاران.)2135 ،
توجه :نام نویسندگان خارجی در داخل متن (رفرنس دهی) به صورت فارسی نوشته شود و نام انگلیسی با سال زیرنویس گردد.
علی و فرتو )1002( 1در مطالعه خود به ارزیابی ساختار مدیریت منابع آب در دو کشور اوکراین و روسیه پرداختند.
درانتهایمقدمه،پیشینهپژوهش،هدفمطالعهوساختارمطالعهارائهگردد.
روشتحقیق
در قسمت روش تحقیق ابتدا مبانی نظری و روش مورد استفاده بیان شود ،سپس در بخش آخر این قسمت منبع داده¬های
جمعآوریشده و در صورت نمونه¬گیری ،روش نمونه¬گیری بیان شود .اطالعات استفاده شده ،مستند و بروز باشند.
برای نگارش روابط ریاضی بایستی از نرم¬افزار  Math Typeیا  Microsoft Equation 3استفاده شود .همچنین نیاز است تمامی
روابط مانند نمونه زیر در جدولی دو ستون بدون کادر آورده شود .تمامی روابط بایستی به ترتیب شماره¬گذاری شود.
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نتایجوبحث
فرمت جداول بایستی به صورت زیر تدوین شده و تمامی اعداد به صورت فارسی تایپ شده و در صورت وجود اعداد اعشاری
حتماً از ممیز  /استفاده شود.
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مأخذ :یافته¬های تحقیق (* و ** *** ،به ترتیب معنی¬داری در سطح  20درصد 5 ،درصد و  2درصد)

)Ali and Ferto (2006
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یجهگیریوپیشنهادهایکاربردی
نت 
در این بخش ابتدا در حد یک پاراگراف روند مطالعه و مختصری از نتایج ارائه شده و سپس پیشنهادهای کاربردی متناسب با
نتایج مطالعه ارائه شود .بایستی پیشنهادها به صورت پیوسته و بدون شماره¬گذاری ارائه شود .در صورت نیاز به تفکیک از
پاراگراف¬های جداگانه استفاده شود.

تقدیروتشکر
در این قسمت از مقاله ،محقق از افراد یا صاحبان حقوق مادی و یا معنوی که در مطالعه مشارکت داشتهاند ،تقدیر و تشکر
مینماید.

منابع
ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آورده شود .از آوردن نام کوچک نویسندگان خودداری شود .برای تفکیک سازی منابع از
یکدیگر مطابق فرمت از تورفتگی خطوط استفاده شود.
کشاورز ،ع .و شریعتمدار ،م .2135 .برآورد ارزش اقتصادی آب از دست رفتهی ناشی از ضایعات محصوالت کشاورزی.
آب و توسعه پایدار ،شماره .31-31 :2
Islam, S. 2001. Concentration of international trade in hightechnology products. Applied
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