
شرایط پذیرش مقاله

نشریه صنعت آب و برق خوزستان توسط مجتمع عالى آموزشى و پژوهشى صنعت آب و برق خوزستان به صورت فصلنامه منتشر میگردد. 
مقاالتی که براي چاپ در این نشریه پذیرش میشوند، نباید قبًال در نشریه دیگري چاپ و یا بهطور همزمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند 

(مقاالتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شده اند، مستثنی هستند.) متن مقاله باید در قالب فایل ورد و به آدرس    
www.kwphc.ir/mag  ارسال گردد.

روش نگارش:

B Zar Bold 12: ی اصلیقلم تیترها

B Zar Bold 11: ی فرعیتیترهاقلم 

B Zar 12لم متن: ق

Times new roman 10قلم مطالب انگلیسی متن: 

B Zar Bold 10عنوان شکل ها و جدول ها: 

Times new roman 9و  B Zar 10مطالب داخل شکل ها و جدول ها: 

نکات کلی:

باشدمی صفحه 51 حداکثر مقاله قبول قابل صفحات تعداد.

شود پرهیز بیگانه هایواژه بردن کاربه از امکان حد تا که شودمی توصیه مقاله نگارش در.

و باال قسمت در شماره گذاشتن با و نگاشته فارسی زبان به مقاله متن در را خارجی اصطالحات سایر و هامکان علمی، هایواژه و اسامی 

( همان صفحه که در آنجا واژه مورد نظر به زبان اصلی نوشته شده است، هدایت Footnote) زیرنویس به خواننده واژه، این چپ سمت

شود.

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 فرمولان جمله و شمارهپای در شده ارائه هایرفرنس

و درصد کلمه صورت به % انگلیسی، و فارسی های چکیده و مقاله متن در Percent )در نوشته شود. )به استثنای جدول ها و شکل ها 

ه نیست و مقاله یک ستونی تایپ گردد.مقال متن ستونی دو ارائه به نیازی داوری، برای مقاله ارسال جهت اولیه، مرحله

گردد ارائه مقاله انتهای و ابتدا در ترتیببه جداگانه صفحه دو در انگلیسی و فارسی چکیده.

هازیرنویس (Footnotesبه ).صورت خودکار درج گردد

گردد درج چپ به راست نوع از( زبان فارسی های جدول فرمت به) هاجدول.



شود حذف نمودارها اطراف کادر.

فاصله یک عالمت، ال )؟( و پرانتز )( فاصله نباشد و پس از درجسو عالمت ،(،) کاما ،).( نقطه و کلمه میان (Space درج گردد. اصول )

( و صفحه آرایی رعایت شود.Punctuationسجاوندی یا نقطه گذاری )

شوند گذاری شماره ها فرمول.

فرورفتگی پاراگراف هر ابتدای (Indent.درج گردد )

گردد ارائه میالدی به انگلیسی چکیده در فقط و شمسی به هاتاریخ ها،شکل و هاجدول مقاله، متن فارسی، چکیده در.

نشود ارائه پاراگراف یک در مقدمه مثال، عنوان به. شود بندی پاراگراف مقاله مختلف های خشب. 

درج شماره تلفن همراه و نیز  پست الکترونیکی تمامی افراد ضروري می باشد.

 دانشیار و استاد درج گردد استادیار، مربی، علمی رتبه نیست؛ کافی علمی هیات عضو کلمه علمی، مرتبه درج برای.

 ردیگ به دسترسی عدم صورت در .نیست پذیرش قابل دیگران طرف از امضا و است الزامی فرم این در نویسندگان تمامی امضای 

.گردد درج فایل در شده اسکن امضای اعضا

 ( از درج ایمیل های غیرفعالExpired.خودداری گردد )

 مختلف مقالههای بخش
تشکر و  ،گیریها، نتایج و بحث، نتیجههای کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روشعنوان، چکیده فارسی، واژهباید دارای  هر مقاله تخصصی

باشد.های کلیدی به زبان انگلیسی منابع، چکیده و واژهقدردانی )اختیاری(، 

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

. دشو حذف نویسندگان مشخصات و نام انگلیسی، و فارسی هایچکیده بخش گردد در ارائه سطر 51 در حداکثر و پاراگراف یک در فارسی

ن از کلمات ها، نتایج و اهمیت کاربرد نتایج بوده و در آروشنی گویای محتوای مقاله باشد و با تاکید بر روشچکیده باید در عین مختصر بودن، به

 .اختصاری مبهم استفاده نشود.

 ( به ترتیب حروف الفبا نوشته شود.انتهای مقاله با معادل انگلیسی )درج شده در چکیده انگلیسی پنج کلمه کلیدی حداکثر

 مقدمه
 باشد. بررسی، توجیه اهمیت تحقیق و هدف های پیشینپژوهشاطالعات مربوط به مقدمه باید شامل 

 هامواد و روش
ری کرده و به ذکر منابع آن بسنده های اقتباس شده خوددا. همچنین از شرح کامل روشها باید به طور مشخص و روشن بیان شودمواد و روش

شود.



 نتایج و بحث
توان به را می نتایج حاصله از پژوهشنتایج و بحث باید شامل تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده در ارتباط با کار تحقیق مورد نظر باشد.          

ائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد. هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد. عنوان باید تا حد صورت جدول و شکل ار

ای که خواننده بتواند کلیه اطالعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده گر محتوای جدول و شکل مربوطه باشد، به گونهممکن واضح و بیان

(، شماره آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان 'شکل')یا  'جدول'( باید پس از ذکر کلمه 'شکل')یا  'جدول'نماید. برای نوشتن عنوان 

ها(، به شمسی تبدیل گردد.ها )یا شکلهای مورد اشاره در متن جدولجدول )یا شکل(، نوشته شود. تاریخ

فقی از متن جدول جدا و در زیرمتن جدول نیز یک خط افقی کشرریده هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سررر جدول با یک خط ا      

 نه خط عمودیتوان برای تقسریم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. از کشیدن هر گوشرود. در صرورت لزوم می

زیر(: های)مانند مثالدر جدول خودداری شود

 مورد استفاده الجیتنتایج مربوط به برآورد تابع  -1جدول 
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مورد: در توجه ( شکل، از الگوهایPattern.سیاه و سفید استفاده شود )

چین(.ذکر گردد )وسط در زیر آن 'شکل'تحت عنوان  عنوان منحنی، نمودار و شکل

چین(.درج گردد )وسط باالی آن عنوان جدول در

.داخل متن جدول نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشیده شود

ن صورت یها دارای واحد یکسان باشند که در اکه تمام ستونهر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد، مگر این

باید واحد مربوطه را در عنوان جدول قید نمود.
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 اعداد ارائه شده در جدولها )جهت سهولت در مقایسه( تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.

 تشکر و قدردانی )اختیاری(
ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه، وسائل توانند از اشخاص، سازماننویسنده)گان( می       

اند، تشکر و قدردانی نمایند. قدردانی از داوران و دیگر اند و یا در اجرای طرح کمک کردهغیره را فراهم نموده آزمایشگاهی، صحرایی و

 های دکتر و مهندس قابل پذیرش نیست.نویسندگان مقاله و همچنین درج واژه

  شود اضافه متن به آرایی صفحه و ویراستاری زمان در مقاله، پذیرش صورت در و شود حذف اولیه بررسی در بخشاعداد.

منابع مورد استفاده

ن انابع مورد استفاده باید شامل جدیدترین اطالعات در زمینه کار مورد نظر باشد. فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی نویسندگم

ال انتشار ها بر حسب سگذاری این مقالهشماره شود ترتیبگذاری شرود. وقتی از چند ارر مختلف یک نویسنده استفاده میمقاله مرتب و شرماره

 پس از ارجاع معموالً .گذاری شودآنها )از قدیم به جدید( انجام گیرد. در فهرست منابع ابتدا منابع فارسی و در ادامه آن، منابع خارجی نیز شماره

.باشدبه صورت نمونه زیر میشود و یک مطلب مهم قید می

:مثال

بازی  زنجیره ارزشعمده فروشی یک لینک یا ارتباط حیاتی در فرآیند بازاریابی محصوالت کشاورزی است. عمده فروشان نقش مهمی در 

(.2119و همکاران،  کاتلرمی کنند )

کامل  ندر مورد مقاالت، به ترتیب باید نام خانوادگی نویسررنده، حرف اول نام نویسررنده، تاریخ انتشررار مقاله در داخل پرانتز، عنوان مقاله، عنوا

های زیر برای ارایه فهرست منابع استفاده شود:از قالب .اولین و آخرین صفحات مقاله ارایه شوند ،دو نقطهپس از مجله، شماره جلد و 

مقاله با یک نویسنده:

بینی حداکثر بارندگی ماهانه ایسرتگاه ایالم از روی دمای سرطح آب خلیج فارس و دریای سرب با استفاده از ( پیش5581خوب ع ). رحیمی 5

.5-8: 12روش داده کاوی. تحقیقات آب و خاک ایران. 

2. Bobee B (2008) Comparative study of Hargreaves’s and artificial neural network’s methodologies in estimating reference

evapotranspiration in a semiarid environment. Irrigation Science. 26: 253-259.

 مقاله با دو نویسنده:

و  ها. مدیریت آببر روی هزینه های فرعی آبیاری متحرک دستی( بررسری ارر تیییرات فشار در لوله5581خوب ع )زبردسرت س. و رحیمی. 5

 .88-98: 5آبیاری. 



4. Berengena J and Gavilan P (2005) Reference evapotranspiration estimation in a highly adjective semiarid environment.

Irrigation and Drainage Engineering. 131: 147-163. 

 مقاله با سه نویسنده و یا بیشتر:

( تعیین بهترین مدل محاسررربه ضرررریب تشرررت در منطقه آمل بر پایه آنالیز 5581یزدانی و.، لیراقرت ع.، نوری ح.، نوری ح. و زارع ابیانه ح ). 1

 .8-58: 12حساسیت. تحقیقات آب و خاک ایران. 

6. Coulibaly P, Anctil F and Bobee B (2000) Daily reservoir inflow forecasting using artificial neural networks with stopped

training approach. Hydrology. 230: 244-257. 
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8. Enders W. 1995. Applied econometric time series. Wiley, New York.
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9. UNDP, 2009. Human Development Reports indices and data. Available at http://hdr. undp.org/en/statistics.html (Last

access: 18 January 2014). 

 (Abstractعنوان و چکیده انگلیسی )
سطر باشد. چکیده  51در یک پاراگراف در  در آخرین صفحه، عنوان، چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود. چکیده حداکثر        

انگلیسی ترجمه کامل و صحیح چکیده فارسی باشد و درصورت تیییر و بازنگری چکیده فارسی، تیییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال شود. 

( و Zتا  Aرتیب از تیدی فارسی )بههای مورد اشاره در چکیده انگلیسی باید به میالدی تبدیل شوند. کلمات کلیدی عیناً ترجمه کلمات کلتاریخ

حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد. کلماتی که در عنوان مقاله آمده است، نباید مجدداً در کلمات کلیدی تکرار شوند.

 باشند هم معادل انگلیسی و فارسی کلیدی کلمات.

 شود شروع بزرگ حرف با انگلیسی کلیدی کلمات.

 های اصلی عنوان ابتدای واژه( انگلیسی مقاله با حروف بزرگCapital:نوشته شود. مثال )
Application of Organic Filter for Removal of Cd, Ni, Zn, and Cr from Waste Water 

مقاله میباشد.  مسئولیت کامل نظرهاي ابراز شده در مقالهها و نیز رعایت حقوق مؤلفین و پژوهشگران به عهده نویسنده (گان)
 اسامی نویسندگان به همان ترتیبی که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده، در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچ تغییري در 

ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمیگردد.



 به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباههاي احتمالی، توصیه میشود که نویسنده(گان) پیش از ارسال مقاله به این مجله، از همکاران 

های احتمالی را گوشزد کنند.ذیصالح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستی

 نشریه در رد یا قبول و حک و اصالح مقاالت آزاد است. مقاله پس از پذیرش نهایی باید  بدون غلط با نرم افزار Microsoft Word ارسال 
شود. 




