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هاي کشااورزي توسعه ماشينرزیابي و اهاي در زمينه هاي علميمقاله "ها و مکانيزاسيون کشاورزیسامانهتحقيقات " همجل

هاي ناوین و اي و فناوريرشتههاي فني و مهندسي کشاورزي، انرژي در کشاورزي، ایمني و ارگونومي، و همچنين تحقيقات بينو سامانه

باا  فارساي را که باه ز هاي کاربردي، زیست محيطيهاي زراعت، باغباني، صنایع غذایي، دام و شيالت با تکيه بر جنبهپيشرفته در حوزه

و در صاورت  دپاذیرميارسال نشده باشد، براي بررسي و داوري  دیگراي در مجله یا نشریهمنتشر نشده یا براي انتشار نوشته شده و قبالً 

نظر و تنهاا باه دعاوت هاي گردآوري یا تحليلي که توسط پژوهشگرا  صاحبمقالههمچنين د. کنوصول چاپ مي تاریخترتيب   تأیيد به

 پس از بررسي و تصویب به چاپ خواهد رسيد. ،تحریریه در زمينه مسائل روز فني و مهندسي تهيه شده استت هيأ

کنناده شخص مکاتبه ةترتيب نام نویسندگا  بر عهد دة نویسنده )یا نویسندگا ( است.هبر عمسئوليت هر مقاله از نظر علمي 

هاي دریافتي مساترد یا قبول و حك و اصالح مقاالت آزاد است و مقالهمجله در رد . خواهد بود و مکاتبات با وي انجام خواهد شد

 مجاز است. ينترانتیا ای ينترنتی، ايکيمجله در نشر مطالب به صورت الکترون نخواهند شد.

به انضمام برگ مشخصات مقاله، روي کاغذ  ،(يا نگارندگان)نگارنده و مشخصات بدون نام ها باید با عنوا  کامل، مقاله

چپ و راسات و متر از سانتي 5/2و  متريسانت 8/3از باال  ةمتر و حاشيسطرها یك سانتي ةصفحه با فاصل 15حداکثر در  A4 سفيد

 تهيه (Microsoft Word) ورد اي در محيطصورت تایپ رایانه به ،13  اندازه ،(B Nazanin) فارسي نازنين با قلمصفحه ن یيپا

فرم تعهد نگارندگا  ارسال  شود.ارسال  )areo.ir.erams://http(از طریق سامانه  )Word( ورد در فرمتاصل فایل  همراه و به

 الزامي است.نيز 
 

 

 ای مختلف مقالههترتيب و شرح قسمت

هاا، نتاایو و هااي کليادي، مقدماه، ماواد و رو فارسي، واژه ةمشخصات مقاله، عنوا ، چکيد ةهاي ارسالي شامل برگمقاله

 است.صورت لزوم ضمائم  و درهاي کليدي به زبا  انگليسي ، مراجع مورد استفاده، چکيده و واژهقدردانيگيري، بحث، نتيجه
 

 برگه مشخصات مقاله

یاا ) علماي نگارناده ةعنوا  مقاله، نام و نام خانوادگي و مرتب ةبرگيرند و درشود تهيه مياین قسمت در یك صفحه جداگانه 

که مقاله از آ  استخراج شاده  خواهد بود و منبعي دورنگار، آدرس پست الکترونيکيشمارة تلفن،  ةگا (، آدرس کامل، شمارنگارند

 به دو زبا  فارسي و انگليسي ارائه شود. دمشخصات مقاله بای ةبرگ. نامه دانشجویي، طرح تحقيقاتي و مانند آ (است )پایا 
 

 

 عنوان

  و بيانگر محتواي مقاله باشد. ،جامع ،کلمه(، رسا 25 عنوا  باید کوتاه )حداکثر 

 

 

 مقاله براي ةشرايط پذيرش و راهنماي تهي

 "ها و مکانيزاسيون کشاورزيسامانهتحقيقات " ةمجل

 

 الف

http://erams.areo.ir/


 ب

 فارسي ةچکيد

ها، نتایو اصالي باه دسات کلمه بيانگر فرضيه، هدف پژوهش، توصيف مختصر مواد و رو  (200حداکثر در )فارسي  ةچکيد 

 گيري کلي از پژوهش است.نتيجهآمده و 

 

 های کليدیواژه

براي نشا  داد  ماهيات و گارایش موضاوق مقالاه باه  خواهد بود و مجزا یا مرکب ةهاي کليدي شامل حداکثر پنو واژواژه 

 است.رساني هاي اطالقبندي در سامانههنگام طبقه

 

 مقدمه

همچناين الزم اسات باه اهام کارهااي . دشاومورد نظار تعریاف  ةموضوق مورد پژوهش معرفي و فرضي ددر این بخش بای 

 .شودحاضر مشخص  ةاشاره و لزوم پژوهش مورد نظر تشریح و هدف مطالع نيز قبلي در این مورد ةپژوهشي انجام شد

 

 اهمواد و روش

متاداول و شاناخته هاي در مورد رو . هاي مورد استفاده در اجراي پژوهش استاین قسمت شامل شرح کامل مواد و رو  

هاا و همچناين معيارهااي هاي دقيق علمي و تجارتي مواد و دستگاهذکر مشخصات فني و نام. شده، ذکر منبع مربوط کافي است

 .ت داردمورد استفاده ضرور
 

 نتايج و بحث

در ایان قسامت . )ها( و تصویر)ها( استشکلصورت متن)ها(، جدول)ها(،  نتایو حاصل از پژوهش به ةاین بخش در برگيرند 

هاا و ضارورت دارد جادول. گياردعلل و روابط بين آنها در ایجاد نتایو حاصل، با استفاده از منابع علمي دیگر، مورد بحث قرار مي

ها باا واحادهاي سانجش سيساتم تغييرات آشکار در منحني و ،باشند ، ارقام خواناتهيه شودکيفيت باال  و مناسب ةها با اندازشکل

عنوا  جدول یا نمودار باید مختصار و . عنوا  جدول در باال و عنوا  نمودار یا شکل در زیر نوشته شود. دشوتهيه  (SI)المللي بين

( هاي علمي در جادول)هاهاي آماري باید به یکي از رو گویاي ارتباط عوامل مورد بحث در جدول یا نمودار باشد. نتایو بررسي

شود آ  جادول یاا هر جا به جدول یا نموداري اشاره مي. منعکس شود مگر در مواردي که ذکر ارقام به صورت خام ضروري باشد

 ،هاااعاداد، مقيااس. مگر در موارد ضروري که حسب مورد در قسمت ضمائم ارائه خواهد شدباید بالفاصله نشا  داده شود نمودار 

 اي و ساازگار بااصورت رایاناه به اصلي بوده یا کارهاي ترسيمي. نمودار به فارسي نوشته شود واحدها در متن مقاله و در جدول و

 به هنگام بيا  نتایو ضرورت ندارد.و غيره  ،ها، نمودارهاجدول تکرار باشد. داراي کيفيت مناسب براي چاپ (Word)ورد 

 

 گيرینتيجه

. اساتموضاوق ماورد تحقياق ذکر کاربرد )یا کاربردهاي( احتمالي و  ،پژوهش ةخالص ،این قسمت شامل یك استنتاج نهایي 

 د. کننخود را براي انجام تحقيقات تکميلي ارائه  هايتوانند پيشنهادنگارندگا  مي



 ج

 قدرداني

 شود.نهادهاي مؤثر در انجام پژوهش قدرداني ميو  ،هاحقوقي، سازما  ،، از اشخاص حقيقي(در صورت نياز)در این بخش  
 

 مراجع

ناد انگارنادگا  موفاف. بعاد از ماتن آورده شاوندو ه است باید در فهرسات مراجاع شدمراجعي که در متن مقاله بيا   ةکلي -1

چه در این بخش، چه در متن مقاله به درستي و مطابق با مشخصاتي بياورند کاه در هار یاك از مناابع مراجع را مشخصات 

 دیده مي شود.

 (صورت شماره اشاره نشودبه) .گا ( و سال انتشار مرجع اشاره شودیا نگارنددر متن مقاله فقط به نام نگارنده ) -2

 (Regier & Schubert, 2001)، (Razavi, 2003)مثال: 

اسامي تماامي نگارنادگا  در فهرست مراجع  اماذکر شود  «,.et al»اگر مرجع بيشتر از دو نگارنده دارد نام نفر اول همراه با  -3

 .درج شود

 (Budiman et al., 1999)مثال: 

با اضافه کرد  چند مقاله دارد در یك سال اي که نگارندهدرصورتي. مراجع به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگا  مرتب شود -4

 و ... تنظيم شوند. bو  aحروف 

 قيد شود. (in Persian)و در انتها عبارت  سي ترجمه شدهيمراجع فارسي به زبان انگل -5

 کرد  مراجع استفاده شود.از رو  زیر براي مرتب  -6
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