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Background and Objectives: The abstract is one of the most important parts of a paper. The 

abstract must be presented on a separate page and contain at least 500 and maximum 2500 a words. 
The abstract must not contain any reference or abbreviation. It must be well-organized and has the 
following parts: Background and Objective, Materials and Methods, Findings, and Conclusion. 
Background and Objective should briefly include the background about the researched topic. It is a 
simple way of stating the problem investigated. Objective should address the significance and goals of 
the study. Goals must be clearly expressed and let the readers understand why the study has been 
carried out.  

Methods: Materials and Method include Participants, Instrument(s), Material(s), Procedure, and Data 
analysis. It concerns general information about the sample and population, research instruments used 
to gather data, the materials, timing and type of the intervention, and data analysis techniques. 

Findings: In this section the results of data analysis are explained. Related statistical tests and 
confidence intervals must be introduced and reported comprehensively and in detail. 

Conclusion: It is not the repetition of the findings. It should convey the final conclusion of the study 
which accompanies authors’ suggestions and the discussion regarding the application of the results in 
their special field. Limitations and obstacles faced during the study should be mentioned in the 
conclusion section as well. 
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 مقاله پژوهشی

 علوم پایه( مهندسی و): شناسی پژوهشی اقیانوس علمی نشریه

  3، نویسنده سوم2، نویسنده دوم*،1 نویسنده اول

 ، کشور، دانشکده، دانشگاه، شهرآموزشی، گروه مسئول نویسنده سازمانی وابستگی 1
 ، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشورنویسنده دومسازمانی وابستگی  2
 ، گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشورنویسنده سومسازمانی وابستگی  3

 

 
 

  چکیده
 

 ...........................تاریخ دریافت: 

 : ...........................بازبینیتاریخ 

 .........................تاریخ پذیرش: .

 

حودالل  یافتوه    صوور  سوازما    ی مستقل بها های مهم مقاله است که در صفحه چکیده یکی از بخش پیشینه و اهداف:

گیوری بودو  رکور منواب  و      هوا و نتیهوه   ، یافتوه پژوهش روش اهداف، بر پیشینه و دی( با تأککلمه 2500و حداکثر  500

گردد. تطبیو  چکیوده فارسوی و انگلیسوی ال اموی اسوت. در بخوش پیشوینه و اهوداف،           ماده میآهای اختصاری  عالمت

طور شفاف بیا  شود و مخاطبوا  پو     هگردد. اهداف باید ب می ارایهله أمختصری از پیشینه پژوهش و همچنین بیا  مس

 با اهداف و ضرور  تحقی  آشنا شوند. یدرست از مطالعه آ  به

هوا، موواد    آوری داده هوا، ابو ار امو     لی در موورد اامعوه و نمونوه، نحووه انتخوان نمونوه      باید شامل اطالعا  ک : ها روش

 .های آماری باشد شده در پژوهش، روند انهام پژوهش و زما  و نوع مداخله و نوع تحلیل استفاده

ی آمواری  هوا  ها متناسب با هدف پژوهش و رکر محاسوبا  ریاضوی یوا آزموو      یافته این بخش باید شامل شرح ها: یافته

 استفاده شده باشد.

هوا هموراه بوا     بندی نهایی یافتوه  های پژوهش باشد. در این بخش ام  یافته   گیری نباید تکرار بخش نتیهه  گیری: نتیجه

ها و مووانعی کوه    محدودیت ،ها شنهادییا نتایج در رشته تخصصی بیا  گردد. پ افتهیهای محق ، کاربردهای بخش  توصیه

 .در سر راه تحقی  واود داشته نی  رکر گردد

 

 :واژگان کلیدی

 نشریه

 شناسی الیانوس

 لالب

 پژوهشی

 مهندسی

 علوم پایه
 

 

 نویسنده مسئول*
 inio@inio.ac.ir 
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 نشریه اهداف
که پژوهش در تمام سطوح  شود. ازآنهایی شناسی و علوم اوی چاپ و منتشر می توسط پژوهشگاه ملّی الیانوس شناسی اقیانوسپژوهشی  -نشریه علمی

ی پذیرش و  دهنقش بسیار مهمی در تحق  توسعه پایدار دارد، این نشریه با هدف آشنایی با علوم دریایی و الیانوسی و ارایه راهکارهای نوین پژوهش، آما

شناسی( و حوزه موضوعی نشریه شامل: فناوری و مهندسی،  در ارتباط با موضوع نشریه )اقیانوسادا  و پژوهشگرا  های علمی است چاپ مقاله

صور  فصلنامه و در الدهای  های برگ یده را پ  از طی مراحل داوری، به است. این نشریه مقاله علوم پایه، علوم انسانی، بحران و مدیریت دریا

های لابل  نماید. هدف این نوشتار، ارایه اهم مقررا  عمومی نشریه و لالب مناسب برای نگارش مقاله صور  الکترونیکی و آنالین منتشر می اداگانه فارسی به

 چاپ در این نشریه است.

 

 عمومی اتمقرر
شده است. در ضمن ظاهر مقاله   ارایه شناسی الیانوسچاپ در نشریه   های الزم برای نگارش مقاال  علومی لابل در این نوشتار، مقررا  عمومی و راهنمایی

 محترم لرار گیرد. نویسندگا  مورداستفادهبندی و فرمت مقاله(،  عنوا  یک نمونه عملی  صفحه تواند به حاضر می

 ود:ـش ه میـیشریه به شرح زیر اراـعمومی ن مقررات
مواود در بخش راهنمای نویسندگا  توسط نویسنده مسئول  پ  از پذیرش(  انتشار ح  و واگذاری پاسخ داورا ، تعارض مناف ، نامه تعهدهای  فرم الف(

 تهیه و امضاء شود.

 توسط نویسنده مسئول تهیه و امضاء شود.در زما  داوری مواود در بخش راهنمای نویسندگا  پاسخ به داورا  فرم ( ن

 باشد. 20%انهام و مشابهت زیر  یکتاونمقاله از طری  سامانه  یابیمشابهت  (پ

های  از نشریه یک هیچدر  ،نیازا شیپباشد و الیانوس و دریا  های مرتبط با پژوهش در ( مقاال  ارسالی باید حاصل تحقی  نویسنده یا نویسندگا  در زمینه 

باشد. در صور  پذیرش  شده  ارسالهای علمی  زما  برای سایر نشریه طور هم های ارسالی نباید به باشد. در ضمن مقاله نشده چاپعلمی داخلی یا خارای 

مقاله و  ی ارایهی به چاپ نرسانند. هنگام پذیرند که هما  مقاله را به هر شکل یا به هر زبانی در محل دیگر مقاله برای چاپ، نویسنده یا نویسندگا  مقاله می

 شود. که ح  چاپ به ناشر منتقل میپذیرند  در صور  پذیرش آ  برای چاپ در نشریه، نویسنده یا نویسندگا  مقاله می

 ( مسئولیت صحت یا عدم صحت مطالب مقاله و رعایت لالب استاندارد نشریه بر عهده نویسندگا  خواهد بود.ث

 دارد و در ویرایش مطالب آ  آزاد است. ح  رد یا لبول مقاال  را برای خود محفوظ می شناسی الیانوس ی ( نشریهج

 پذیر نخواهد بود. مقاله امکا  پذیرش( هرگونه تغییر در تعداد نام نویسندگا ، درج یا حذف نام نویسنده بعد از چ

 به استثنای موضوعا  علوم ارااع داده شوند  نشریه این در منتشرشده مقاله دو حداقل ، باید بهخود انتخابی مقاال  نویسندگا  با تواه به موضوعح( 

 .انسانی و مدیریت(

. بدین شکل شودبرای ارااع به یک منب  از سیستم شماره استفاده  (Vancouver) ونکوور به سبک یسینو منب  ی  شیوه: ونکوور به سبک مناب  ( فهرستخ

در  موردنظرگذاری شوند. عدد مربوط به منب   هبندی گردیده و به ترتیب شمار اساس ترتیب استفاده در متن طبقه رو ب "مناب فهرست " که مناب  در لسمت

 .آورده شود کروشه
 

 مقاله کلی آرایش

 :باشد زیر شرح به( نیاز صور  در زیرعنوا  تعدادی و  اصلی عنوان  سر دهمقاال  ارسالی تنها باید دارای 
 

 گیری نتیهه  [6] (فارسی و انگلیسی  چکیده  [1]

 نویسندگا  مشارکت  [7] مقدمه  [2]

 لدردانی و تشکر  [8] پژوهش روش  [3]

 مناف  تعارض  [9] بحث و شرح  [4]

 مناب   [10] ها یافته  [5]
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 مقابل پرانت  در کلما  انگلیسی معادل ل وم صور  در. نمایید خودداری است، فارسی متداول معادل دارای که التین اصطالحا  و ها واژه برد  کار به از( پ

 مایید.نرج شود. از درج کلما  انگلیسی در پاورلی خودداری د کلمه

  ارایه مقاال  دیگر در نیازا شیپ که نتیهه هرگونه رکر از یعنی. باشد مقاله خود از مستخرج نتایج دربرگیرنده فقط و کوتاه خیلی باید گیری نتیهه بخش(  

مطالب این بخش بیش از دو پاراگراف باشد نشریه این ح  را  که یدرصورتمین تحقی ، خودداری شود. ه در آمده دست به نتایج دالیل بیا  رکر از نی  و شده

 گیری را حذف و مقدار آ  را حداکثر به دو پاراگراف محدود سازد. و زائد بخش نتیهه مرتبط ریغدارد که مطالب  برای خود محفوظ می
 

 استفاده  لابلهای  للم
 

 ویژگی سایز قلم عنوان

 پررنگ B Nazanin 14 فارسیعنوا  

 پررنگ Calibri 14 عنوا  التین

 ایتالیک پررنگ B Nazanin 12 فارسی نام خانوادگینام و 

 ایتالیک پررنگ Calibri 10 التین خانوادگینام نام و 

 نازکایتالیک  B Nazanin 10 فارسی مشخصا  نویسندگا 

 نازکایتالیک  Calibri 10 مشخصا  نویسندگا  التین

 نازکایتالیک  Calibri 9 نشانی پست الکترونیکی

 پررنگ B Nazanin 12 سر عنوا 

  نازک ایتالیک B Nazanin 11 فرعیعنوا  

 نازک B Nazanin 10 فارسی چکیده و واژگا  کلیدیمتن 

 نازک Calibri 8 متن چکیده و واژگا  کلیدی التین

 نازک B Nazanin 11 مقاله متن اصلی

 نازک B Nazanin 9 (Footer)متن فارسی زیرنوی  صفحه 

 نازک Calibri 7 (Footer)متن انگلیسی زیرنوی  صفحه 

 نازک B Nazanin 9 عنوا  فارسی ادول، شکل و ...

 نازک Calibri 8 عنوا  التین ادول، شکل و ...

 نازک B Nazanin 9 متن فارسی درو  ادول، شکل و ....

 نازک Calibri 8 ، شکل و ...متن التین درو  ادول

 نازک Calibri 9 مناب  و مراا  التین

 

 گذاری آرایی و شماره صفحه ی نحوه
 زیر رعایت شود:در تنظیم صفحا  مقاله نکا  

 انتخان شوند. چین راستباید  ها تیتر ادول، ها شکلفرعی، تیتر   عناوین، ها سر عنوا الف( عنوا  مقاله، 

 خودتنظیم خواهد بود. صور  بهو متن اصلی  چین وسط صور  بهریاضی باید  روابط، و ها شکل، ها ادولکلیه 

 

 ی ارااع در متن نحوه
ی درو  کروشه استفاده کنید؛  برای ارااع به مناب  در متن مقاله از شماره( است. Vancouverسبک ونکوور   شناسی الیانوسدر نشریه  یارااع دهی  نحوه

در متن به آ  اشاره  عنوا  مثال به مراعی که برای نخستین بار شوند. به گذاری شمارهیک  ی از شماره ،بدین نحو که مناب  بر اساس نمایا  شد  در متن

را بر اساس  راا مد. سپ  نشو نوشته 11 اندازهو  B Nazanin ، با فونتفارسیهای داخل کروشه همه  . شماره[1] :دهیدارااع  بیترت نیبدشود،  می

 ت نمایید.فهرسدر بخش مرا  که در بخش پایانی این راهنما آمده است،  نگارش مراا ی  های داخل کروشه و نحوه شماره
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 ها دهی مقاله سامان

تشکر و  ،مشارکت نویسندگا گیری،  نتیهه ها، یافته و بحث، شرح، پژوهش، چکیده، مقدمه، روش (ا گنویسند  شامل عنوا ، نام نویسنده پژوهشیمقاال  

 :دنطب  مشخصا  زیر تنظیم شوباید و بوده  ب انم و تعارض مناف  ،لدردانی

 تهاوز نکند. کلمه 17 از با در نظر گرفتن عنوا  فرعی کلما  اختصاری و باید تا حد ممکن کوتاه، گویا، عاری از الف( عنوان مقاله:

و وابستگی سازمانی آنا  مطاب  فرمت نشریه لید شود. فقط آدرس پست مقاله نام نویسنده یا نویسندگا  عنوا   یردر ز: (نویسندگان) ب( نام نویسنده
 درس پست الکترونیکیآبا مقاله را  ،ضروری است نویسنده مسئول .شود میوشته در صفحه اول ن شده مشخصبخش الکترونیکی نویسنده مسئول در 

 ... اداً خودداری فرمایید.علمی مانند استادیار، دانشیار،... و یا القان نظیر دکتر، مهندس، ی رتبه. از رکر کند ارسالخود  / سازمانی معتبردانشگاهی

 

 چکیده [1]

باشد.  گیری نتیههو ها  یافته، و مواد روشپیشینه و اهداف، چکیده باید شامل باشد.  شده گرفته کار بههای  ها و روش ترین ایده له، اصلیأشامل بیا  موا  مس
. در بخش چکیده نباید ارااعی به کلمه باشد 2500و حداکثر  500حدالل رکر شود و حهم آ  در چکیده  آمده دست بههای  الزم است اهم نتایج و نوآوری

 گیرند. صفحه چکیده انگلیسی و فارسی در صفحا  مه ا لرار می .شودداده معادله و یا مراا  مقاله 

 

 قدمهم [2]

بندی این بخش باید مطاب  فرمت نشریه  رکر اهداف تحقی  باشد. تقسیم یتدرنهاها و تحقیقا  مرتبط گذشته و  ، مرور کامل فعالیتمسألهباید شامل شرح 
ادغام شوند.  «مقدمه»در بخش  باهم «تحقی  ی پیشینه»و یا  «اهداف تحقی »، «ضرور  تحقی » ازاملهضروری است عناوینی  ،رو تنظیم شود. ازاین

 اًداهای مختلف مقاله،  اود در بخش، از تکرار مطالب مودر ضمنبیا  شود. و شفاف در انتهای مقدمه  اختصار بههمچنین، نوآوری و اهداف تحقی ، 
 خودداری کنید. و اسم کوچک پدیدآورندگا  اثرسال انتشار  ،مرور شده های کتانیا  ها مقالهپژوهش، از درج عناوین  ی در بخش پیشینه خودداری شود.

 گردد. و بالفاصله بعد از صفحه چکیده فارسی آغاز شده و متن اصلی مقاله از مقدمه آغاز می از ابتدای صفحه ادیدمقدمه 

 

 [ روش پژوهش3]

طور دلی   بههای آماری(  یا تحلیل مسألهحل آماری و نمونه، روند پژوهش، اب ار پژوهش و نحوه پژوهش، اامعه  سؤاال توصیف روش تحقی ،  دربرگیرنده
 باشد.

 نوشته شود:داخل ادول نامرئی صور  زیر  گذاری و به به ترتیب شمارهو  شده نوشته Math Type اف ار نرمبا  ریاضی:( روابط الف

 1)        

 

، در (Right-to-left) ها و اداول الزم است اصل شکل. شود بندی می متری صفحه سانتی 8 هایمطالب نشریه در ستو  که ازآنهایی اشکال و جداول: (ب
شرح این موارد نی  باید در اندازه مناسب تهیه و به نحو مشخصی باالنوی   برای اداول( و تهیه شود. و به صور  وسط چین متر  سانتی 16 یا 8 عرض

در ابتدا یا انتهای  یستون صور  تک و اداول ب رگ باید به ، نمودارهاها د. شکلنگذاری شو به ترتیب شماره( و اداول نمودارها ،ها زیرنوی   برای شکل
 بندی شود.  و یا در انتهای صفحه باشد، صفحه ای که متن مقاله یا در ابتدا گونه صفحه و به

نوشته  Calibri-8شرح انگلیسی با و  B Nazanin-9 بافارسی  د. شرحنباش انگلیسی دو زبان فارسی و به و اداول باید ، نمودارهاها همچنین، شرح شکل
 APA بر اساساداول  سازی آماده ی نحوه درج شود. Calibri-8و محتوای انگلیسی با فونت  B Nazanin-9 با فونتالزم به رکر است محتوای فارسی  .شود

و حد پایین تیتر اول  . خطوط افقی نی  فقط در حدود باال و پایین ادولادول نامرئی باشد خطوط عمودی ی کلیهبنابراین الزم است  است. 6 ویراست
 .باشند میلابل دید  ادول

و یا  اولین حرف اولین کلمه تنها و حتماًنمایید  طور که مشاهده می هما . دلت نماییدانگلیسی و محتویا  انگلیسی  -نمونه یک ادول با شرح فارسیبه 
 است. (Capital)ب رگ  صور  بهعبار  داخل ادول 
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 شناسی کنا  پژوهشگاه الیانوسنرخ افسردگی در بین کار :1 ادول

Table 1: Depression rate in the institute for Oceanography workers 

 
 

و  اولین حرف اولین کلمه تنها و حتماًنمایید  طور که مشاهده می هما آمده است.  (1  در شکل آ انگلیسی و محتویا   -با شرح فارسی شکل  یکنمونه 

 است. (Capital)ب رگ  صور  بهیا عبار  داخل شکل 
 

 
 در تابستا  و زمستا  SBRو  ABRاز نمونه لهن  OTUsتحلیل : 1شکل 

Fig. 1: Analysis of OUTs from sludge sampled from the ABR and SBRs in summer and winter 
 

 [ شرح و بحث4]

 باشد. آمده دست بهنتایج  سازی اعتبارها و همچنین بحث روی  حث و استدالل روی نتایج و نوآوریاز تحقی ، ب آمده دست بهو اداول  نمودارهاشامل 

 

 ها [ یافته5]

ها،  له نتایج خودداری گردد. شکید. از تکرار یک نوع داده در بیش از یک شیوه ارانشو ه مییصور  متن، شکل، نمودار و یا ادول ارا هدر این بخش نتایج ب
مشخصا  آماری و اطالعا  الزم از لبیل نام محورها، مقیاس و راهنمای نمودار روی آنها مشخص باشد. عنوا  ادول در  .نمودارها و اداول باید گویا باشند

صور   هبها  دادهو ه، دصور  ادول یا نمودار خودداری ش هاز آورد  چند داده عددی ب. شود باال، توضیح شکل و نمودار در زیر آنها و به فارسی نوشته می
 .متن تنظیم شوند

همین منظور بایستی کلیه حروف اختصاری استفاده شده، در توضیح زیر ادول آورده  گویا و لابل فهم باشد. به باید بدو  مرااعه به متن، هاول و نمودارااد
دار  صور  ستاره در زیر ادول آورده شده و در ادول به p یرصور  فارسی نوشته شود. مقاد هشود. اعداد ادول و اطالعا  هر ستو  نمودار و اداول ب

 .دنتر باش متر ب رگ سانتی 8×16صور  دو بعدی بدو  حاشیه و ت ئینا  اضافی تنظیم شوند. ابعاد آنها نباید از  هنمودارها ب .مشخص گردد

روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آنها با کیفیت مطلون در مهله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به اای عک   ،ها باید دلی  عک تصاویر و 
 .گذاری متوالی داشته و ترتیب آنها بر اساس ارااع به آنها در متن باشد ها و تصاویر باید شماره عک تمام  .خودداری شود

 



 JOC. (Volume)(Issue): pp-pp, Season, Year *** ، فصل ***، سال**، شماره **شناسی: جلد  نشریه اقیانوس
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 گیری [ نتیجه6]

از اشاره به  بندی مختصر و مفید باشد. و بحث درباره اهم نتایج حاصل و باالخره ام  دوبارهدر مقاله، تواه  شده مطرح مسایلباید شامل بازگویی اامالی 
پاراگراف محدود شود. همچنین از رکر دو به  درنهایتگیری  نتایج تحقیقا  سایرین و رکر دالیل نتایج تحقی  حاضر خودداری شود. کل بخش نتیهه

 .نماییدمقاله خودداری در متن  پیشنهادهرگونه 

 

 مشارکت نویسندگان[ 7]

 طور مختصر شرح داده شود. هدر نگارش مقاله ب مشارکت نویسندگا می ا  

 

 کر و قدردانیتش[ 8]

کننده  نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و تأمین یا پایا  در لسمت تقدیر و تشکر باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی

 ،اند هایی که به نحوی در انهام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده کننده بوداه، افراد و یا سازما  از مؤسسه تأمین همچنین مناب  مالی رکر گردد.

 گردد. لدردانی می

 

 تعارض منافع[ 9]

  ای و مالکیت فکری( را رکر نمایید.  تعارض احتمالی مناف   مالی مستقیم، مالی غیرمستقیم، تعارض حرفهلطفاً هرگونه 

o .مالی مستقیم: اشتغال، مالکیت سهام، کمک ه ینه و ثبت اختراع 

o گذاری مشترک. مالی غیرمستقیم: ح  امتیاز، مشاوره و مالکیت سرمایه 

 و مالکیت فکری: ارتقای سازمانی و نظریا  تخصصی شخصی ای تعارض حرفه. 

 همچنین  ثیرگذار بوده است، را بیا  کنند.أنویسندگا  باید هنگام ارسال مقاله اطالعا  مربوط به مناف  مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله ت

  برای نویسندگا  ضروری است. مناف  تعارضفرم اظهارنامه نویسندگا  باید مناب  حمایت مالی مقاله را نی  اعالم نمایند. کامل کرد  و امضاء 

 د:وامله زیر باید در بخش تعارض مناف  اضافه ش ،تعارض مناف  واود نداشته باشد هچنانچ 

 «.گونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است هیچ»
 

 منابع[ 11]

ر پایا  هر مرا  د "(Persian)"واژه طور دلی  به زبا  انگلیسی ترامه شود. الزم است  مناب  باید به زبا  انگلیسی باشد. مناب  فارسی نی  بهتمام 
کلیه  .آورده شود ".et al" مناب  بعد از رکر اسامی شش نفر اول واژه فهرستدر  ،بیش از شش نویسنده داشته باشد مقاله که یلید شود. درصورتشده  ترامه

مقاله ضروری  شده در انتهای این های ارایه مناب  رکرشده در بخش مراا  باید در متن مقاله مورداشاره لرار گیرد. رکر مشخصا  کامل مراا ، مطاب  نمونه
 است.

شناسی استفاده  در نشریه الیانوس حداقل دو مقاله منتشر شدهانتخابی مقاال  خود، از  با تواه به موضوعمحترم نویسندگا  همچنین ضروری است 
 ها ارااع نمایید  به استثنای موضوعا  علوم انسانی و مدیریت(. نموده و در بخش مناب  به آ 

 

 رفرنس باشد. 21ها نباید کمتر از  تعداد رفرنس 

 نمونه گذاشته شده است کینمونه از هر نوع مرجع  یبرا. در جدول زیر لینک مربوط به هر مرجع را در زیر مرجع قرار دهید. 
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