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بررسي نشريات علمي کشور

راهنمای تهيه مقاالت
 -1مقاله ها به زبان فارسي با چکيده انگليسي طبق راهنماي زير تهيه شوند و برراي بررسري بره
سايت نشريه ارسال شوند.
 -2مقاالتي پذيرفته ميشوند كه در هيج نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد.
 -3مقاالت بايد علمي -پژوهشي باشند و مربوط به علوم جغرافيايي باشند.
 -4ساختار مقاله بايد به صورت علمي شامل :چکيده فارسري و الترينم مقدمرهم روح تحقيرقم
نتايجم نتيجه گيري و منابع و ماخذ باشد .فايل اصلي مقاله بايد كامرل و بردون نرام نويسرندگان
باشد .مشخصات نويسندگان به فارسي و التين در يک فايل جداگانه مطابق دستور سامانه تهيره
و ارسال شود.
 -1چکيده فارسي و انگليسي حداكثر بايد  212كلمه و داراي كليد واژگان باشند.
 -6مقالهها به صورت تايپشده با خط بي نازنين  12به شکل وردم در محيط  Word 2223يرا
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با حداكثر تعداد صفحات  22 :صفحه در قالب فورمت نشريه از طريق سايت مجله:
 http://jgs.khu.ac.irارسال شود .در ضمن فايل اصلي مقاله بايد كامل و بدون نام
نويسندگان باشد.
 -7نقشه ها و تصاوير بايد به اندازه فرمت مجله باشند.عنوان جدول در براالي آن نوشرته شرود و
نمودارم تصاوير و نقشه در پايين آنها نوشته شود و همه به عنوان شکل تعريف شوند(فونت  12و
بولد).ارسال اشکال و جداول به صورت جداگانه اختياري است.
مثال :شکل ( .)1نقشه يا نمودار يا موقعيت جغرافيايي ...
جدول (... .)1
 -8عنوان مقاله فارسي و التين(اندازه  16بولد)م نام كامل نويسنده يا نويسندگانم عنوان شرغلي
يا علمي نويسنده يا نويسندگان به فارسي و التين(دانشجوم مربيم استاديار و يرا ( ) ...انردازه 12

بولد) و پست الکترونيکي نويسنده يا نويسندگان و نشاني پستي نويسنده مسئول در يک صفحه
جداگانه مطابق دستور سايت نوشته شود.
 -9طرز نوشتن رفرنس بايد به شکل ذيل باشد :نام خانوادگيم نام (سال ) .عنوان (بولرد)م محرل
چاپم ناشرم جلد و صفحه
 -12تمام رفرنس هاي داخل متن فارسي به اين طريرق (مهردويم )121 :1374برا فونرت  12و
التين ( (Karar,2001:100با اندازه  12تايپ شود.
 -11طرز نوشتن رفرنس هاي التين :عنوان مقاله بولد و ايتاليک باشد
Zampieri, M., )2010(. Regional climate change in the Northern Adriatic. J. Phys.
Chem. Earth, doi:10.1016/j.pce.2010.02.003
Coppola, E. and F. Giorgi, )2010(. An assessment of temperature and precipitation
change projections over Italy from recent global and regional climate model
simulations. International Journal of Climatology, 30, 11-32.
Zhang, D.F., A.S. Zakey, X.J. Gao, F. Giorgi and F. Solmon, (2009(. Simulation of
dust aerosol and its regional feedbacks over East Asia using a regional climate
model. Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 1095-1110.
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