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Background and Theoretical foundations: 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. It must be well-organized and has the following parts: Background 
and theoretical foundations, Methodology, Findings, and Conclusion. The abstract must not 
contain any reference or abbreviation. Goals must be clearly expressed and the audience 
should be properly acquainted with the objectives and necessity of the research after 
reading it. Matching Persian and English abstracts is required. 
Methodology: 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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صهور    بهه و  جداگانهه ی ا در صفحهباید های مهم مقاله است که  چکیده یکی از بخش :و مبانی نظري پژوهشپیشینه 

 مبهانی نرهری   پیشینه وهای زیر است:  ارایه شود. چکیده شامل بخش( کلمه 2500و حداکثر  500حداقل یافته ) سازمان

 اههدا  گهردد.   مهاده مهی  آهای اختصاری  بدون ذکر منابع و عالمت . چکیدهگیری ها و نتیجه ، یافتهشناسی روش، پژوهش

تطبیهش   با اههدا  و رهرور  تحقیهش آشهنا شهوند.      یدرست بهد و مخاطبان پس از مطالعه آن نطور شفا  بیان شو هبباید 

 چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است.

ها بیان  د. همچنین نحوه گردآوری دادهگرد در این بخش نوع پژوهش براساس هد  و ماهیت معرفی می : شناسی روش

ها و اطالعها  اسهتفاده    ای برای گردآوری داده های مطالعه میدانی و کتابخانه های علمی از روش پژوهش شود. معموالً می

ههای پههژوهش    شهوند. سه س گهزاره    طور جامعه آمههاری و در صهور  لهزوم نمونهه آمهاری معرفهی مهی        کنند. همین می

هها   افزار تجزیه و تحلیهل داده  های آماری مورد استفاده و نرم گهردد. همچنهین آزمون هه مهیییها سهواال ( اراهها  )فررهیه

 .دنشو نیز معرفی می

بها ارجهاع بهه منهابع     پهژوهش فعلهی   دسهت آمهده    ههای ب تفسیری از اهمیت و یافتهشامل ارایه و مقایسه باید   ها: یافته

 باشد.است،  ن انجهام شدهمشابهی که توسط سهایر نویسهندگا

محقش باید به نتیجه معقول، منطقی و مسهتدل برسهد. نداشههتن تعصههب و سههوگیری میرمنصههفانه در      گیري: نتیجه

ه راهبردها و پیشنهادهایی برای تحقیقا  آینهده،  یدادن نتایج با مباحث مطرح شده در پیشینه، ارا گیهری، ارتباط نتیجهه

 پیشبرد علوم بنیادی و کاربردی و امثال آن، از جمله مواردی است که محقش باید به آنهها  کردن نقش نتهایج در مشخص

 .توجه داشته باشد
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 نشریه اهداف
که پژوهش در تمام  شود. ازآنجایی شناسی و علوم جوی چاپ و منتشر می توسط پژوهشگاه ملّی اقیانوس شناسی اقیانوسپژوهشی  -نشریه علمی

، سطوح نقش بسیار مهمی در تحقش توسعه پایدار دارد، این نشریه با هد  آشنایی با علوم دریایی و اقیانوسی و ارایه راهکارهای نوین پژوهش

شناسی( و حوزه موضوعی نشریه  در ارتباط با موضوع نشریه )اقیانوسادان و پژوهشگران های علمی است ی پذیرش و چاپ مقاله آماده

های برگزیده را پس از طی مراحل داوری،  است. این نشریه مقاله شامل: فناوري و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، بحران و مدیریت دریا

نماید. هد  این نوشتار، ارایه اهم مقررا  عمومی نشریه و  ترونیکی و آنالین منتشر میصور  الک صور  فصلنامه و در جلدهای جداگانه فارسی به به

 های قابل چاپ در این نشریه است. قالب مناسب برای نگارش مقاله

 

 عمومی مقررات
شده است. در رمن   ارایه شناسی اقیانوسچاپ در نشریه   های الزم برای نگارش مقاال  علهمی قابل در این نوشتار، مقررا  عمومی و راهنمایی

 محترم قرار گیرد. نویسندگان مورداستفادهبندی و فرمت مقاله(،  عنوان یک نمونه عملی )صفحه تواند به ظاهر مقاله حارر می

 ود:ـش ه میـیشریه به شرح زیر اراـمقررات عمومی ن
موجود در بخش راهنمای نویسندگان توسط نویسنده )پس از پذیرش(  انتشار حش و واگذاری پاسخ داوران، تعارض منافع، نامه تعهدهای  فرم الف(

 مسئول تهیه و امضاء شود.

 توسط نویسنده مسئول تهیه و امضاء شود.در زمان داوری موجود در بخش راهنمای نویسندگان پاسخ به داوران فرم ( ب

 باشد. 20%انجام و مشابهت زیر  یکتاوبمقاله از طریش سامانه  یابیمشابهت  (پ

از  یک هیچدر  ،نیازا شیپباشد و اقیانوس و دریا  های مرتبط با پژوهش در ( مقاال  ارسالی باید حاصل تحقیش نویسنده یا نویسندگان در زمینه 

باشد.  شده  ارسالهای علمی  سایر نشریهزمان برای  طور هم های ارسالی نباید به باشد. در رمن مقاله نشده چاپهای علمی داخلی یا خارجی  نشریه

پذیرند که همان مقاله را به هر شکل یا به هر زبانی در محل دیگری به چاپ  در صور  پذیرش مقاله برای چاپ، نویسنده یا نویسندگان مقاله می

که حش چاپ به ناشر منتقل پذیرند  اله میمقاله و در صور  پذیرش آن برای چاپ در نشریه، نویسنده یا نویسندگان مق ی ارایهنرسانند. هنگام 

 شود. می

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

 دارد و در ویرایش مطالب آن آزاد است. حش رد یا قبول مقاال  را برای خود محفوظ می شناسی اقیانوس ی ( نشریهج

 پذیر نخواهد بود. مقاله امکان پذیرش( هرگونه تغییر در تعداد نام نویسندگان، درج یا حذ  نام نویسنده بعد از چ

. بدین شودبرای ارجاع به یک منبع از سیستم شماره استفاده  (Vancouver) ونکوور به سبک یسینو منبع ی  شیوه: ونکوور به سبک منابع فهرستح( 

گذاری شوند. عدد مربوط به  هبندی گردیده و به ترتیب شمار اساس ترتیب استفاده در متن طبقه رو ب "فهرست منابع" شکل که منابع در قسمت

 .آورده شود کروشهدر  موردنررمنبع 
 

 مقاله کلی آرایش

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

 گیری نتیجه  [6] (فارسی و انگلیسی) چکیده  [1]

 نویسندگان مشارکت  [7] مقدمه  [2]

 قدردانی و تشکر  [8] ژوهشپ ادبیا  بررسی  [3]

 منافع تعارض  [9] شناسی روش  [4]

 منابع  [10] ها یافته  [5]

 

 

 آن، در سامانه مجله به آدرس PDFتایپ شوند و به همراه فایل  Wordافزار  با نرمیه مقاال  باید با یک سطر فاصله مابین خطوط کل( الف

joc.inio.ac.ir گرفت خواهد صور  نشریه سایت طریش از نیز بعدی های پیگیری و مقاله داوری مراحل کلیه که است ذکر به الزم. شوند بارگذاری. 
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 .گردد می تنریمدوستونی  صور  به نیز آرایی صفحه زمان در و شود تنریم و تهیه ستونی دوصور   به باید اولیه نسخه( ب

 در کلما  انگلیسی معادل لزوم صور  در. نمایید خودداری است، فارسی متداول معادل دارای که التین اصطالحا  و ها واژه بردن کار به از( پ

 مایید.نرج شود. از درج کلما  انگلیسی در پاورقی خودداری د کلمه مقابل پرانتز

 دیگر در نیازا شیپ که نتیجه هرگونه ذکر از یعنی. باشد مقاله خود از مستخرج نتایج دربرگیرنده فقط و کوتاه خیلی باید گیری نتیجه بخش(  

مطالب این بخش بیش از دو پاراگرا   که یدرصورتمین تحقیش، خودداری شود. ه در آمده دست به نتایج دالیل بیان ذکر از نیز و شده  ارایه مقاال 

گیری را حذ  و مقدار آن را حداکثر به دو پاراگرا   و زائد بخش نتیجه مرتبط ریمدارد که مطالب  باشد نشریه این حش را برای خود محفوظ می

 محدود سازد.
 

 استفاده  قابلهای  قلم
 ویژگی سایز قلم عنوان

 پررنگ B Nazanin 14 فارسیعنوان 

 پررنگ Calibri 14 التین عنوان

 ایتالیک پررنگ B Nazanin 12 فارسی نام خانوادگینام و 

 ایتالیک پررنگ Calibri 10 التین نام خانوادگینام و 

 نازکایتالیک  B Nazanin 10 فارسی مشخصا  نویسندگان

 نازکایتالیک  Calibri 10 مشخصا  نویسندگان التین

 نازکایتالیک  Calibri 9 نشانی پست الکترونیکی

 پررنگ B Nazanin 12 سر عنوان

  نازک ایتالیک B Nazanin 11 فرعیعنوان 

 نازک B Nazanin 10 فارسی متن چکیده و واژگان کلیدی

 نازک Calibri 8 متن چکیده و واژگان کلیدی التین

 نازک B Nazanin 11 متن اصلی

 نازک B Nazanin 9 جدول، شکل و ...عنوان فارسی 

 نازک Calibri 7 عنوان التین جدول، شکل و ...

 نازک Calibri 7 ، شکل و ...متن التین درون جدول

 نازک B Nazanin 9 ، شکل و ....متن فارسی درون جدول

 نازک Calibri 9 منابع و مراجع التین

 

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

 انتخاب شوند.  چین راستباید  ها تیتر جدول، ها شکلفرعی، تیتر   عناوین، ها سر عنوانالف( عنوان مقاله، 

 خواهد بود. (Justify)خودتنریم  صور  بهو متن اصلی  چین وسط صور  بهریاری باید  روابطو  ها شکل، ها جدولکلیه 

 

 ی ارجاع در متن نحوه
ی درون کروشه استفاده  برای ارجاع به منابع در متن مقاله از شماره( است. Vancouverسبک ونکوور ) شناسی اقیانوسدر نشریه  یارجاع دهی  نحوه

در متن  عنوان مثال به مرجعی که برای نخستین بار شوند. به گذاری شمارهیک  ی از شماره ،کنید؛ بدین نحو که منابع بر اساس نمایان شدن در متن

د. س س نشو نوشته 11 اندازهو  B Nazanin ، با فونتفارسیهای داخل کروشه همه  . شماره[1] :دهیدارجاع  بیترت نیبد شود، به آن اشاره می

 ت نمایید.فهرسدر بخش مرجع که در بخش پایانی این راهنما آمده است،  نگارش مراجعی  های داخل کروشه و نحوه را بر اساس شماره راجعم
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 ها دهی مقاله سامان

گیری،  نتیجه ها، یافته ،نتایج و بحثشناسی،  روش، شبررسی ادبیا  پژوه، چکیده، مقدمه، (انگنویسند) شامل عنوان، نام نویسنده پژوهشیمقاال  

 :دنطبش مشخصا  زیر تنریم شوباید و بوده  بعانم و تعارض منافع ،تشکر و قدردانی ،مشارکت نویسندگان

 تجاوز نکند. کلمه 17 از با در نرر گرفتن عنوان فرعی ممکن کوتاه، گویا، عاری از کلما  اختصاری وباید تا حد  الف( عنوان مقاله:

و وابستگی سازمانی آنان مطابش فرمت نشریه قید شود. فقط مقاله نام نویسنده یا نویسندگان عنوان  یردر ز: (نویسندگان) ب( نام نویسنده
درس آبا مقاله را  ،رروری است نویسنده مسئول .شود میوشته در صفحه اول ن شده مشخصبخش آدرس پست الکترونیکی نویسنده مسئول در 

.. جداً .علمی مانند استادیار، دانشیار،... و یا القاب نریر دکتر، مهندس، ی رتبه. از ذکر کند ارسالخود  / سازمانی معتبردانشگاهی پست الکترونیکی
 .خودداری فرمایید

 

 چکیده [1]

مبانی نرری، بر پیشینه و اهدا ،  دیبا تأکچکیده باید باشد.  شده گرفته کار بههای  ها و روش ترین ایده له، اصلیأشامل بیان موجز مس ( چکیده:پ
گردد. تطبیش چکیده فارسی و انگلیسی الزامی است. در بخش  ماده میآهای اختصاری  گیری بدون ذکر منابع و عالمت ها و نتیجه ، یافتهشناسی روش

ذکر در چکیده  آمده دست بههای  الزم است اهم نتایج و نوآوری گردد. له ارایه میأپیشینه و اهدا ، مختصری از پیشینه پژوهش و همچنین بیان مس
 .شودداده . در بخش چکیده نباید ارجاعی به معادله و یا مراجع مقاله کلمه باشد 2500و حداکثر  500حداقل شود و حجم آن 

 

 قدمهم [2]

بندی این بخش  ذکر اهدا  تحقیش باشد. تقسیم یتدرنهاها و تحقیقا  مرتبط گذشته و  ، مرور کامل فعالیتمسألهباید شامل شرح  مقدمه:( ت
در  باهم «تحقیش ی پیشینه»و یا  «اهدا  تحقیش»، «ررور  تحقیش» ازجملهرروری است عناوینی  ،رو باید مطابش فرمت نشریه تنریم شود. ازاین

جود در ، از تکرار مطالب مودر رمنو شفا  در انتهای مقدمه بیان شود.  اختصار بهادمام شوند. همچنین، نوآوری و اهدا  تحقیش،  «مقدمه»بخش 
 خواننده به که هایی نرریه یا تاریخچه زمینه، این در فعلی اقداما  از ای خالصه مانند پیشینه اطالعا  خودداری شود. اًدجهای مختلف مقاله،  بخش
 .گیرد قرار اینجا در مسأله باید مورد کند را در می کمک شما

 

 پژوهشبررسی ادبیات [ 3]

 بین است ممکن همچنین. باشد ها نرریه یا ها تاریخ تعاریف، مورد در تری پیشرفته های بحث بخش شامل این :پژوهشبررسی ادبیات  (ث
 کامل کافی اندازه به را تحقیقا  که است این مقاله از بخش این هد . دهد نمایش کردید، پیدا که را تناقضاتی و کند برقرار ارتباط مشابه تحقیقا 
 یا کند می کنجکاو را شما ،مقاله از بخش این اگر .کنند درک ارافی خواندن به نیاز بدون را مطالب دهد اجازه شما مخاطبان به تا دهد توریح
 .کنید مراجعه شده لارسا UNA سایت وب در که «ادبیا  بر مروری» مقاله صفحه به کنید، کسب بیشتری اطالعا  خواهید می

 نوشته شود:داخل جدول نامرئی صور  زیر  گذاری و به به ترتیب شمارهو  شده نوشته Math Type افزار نرمبا  ( روابط ریاضی:ج

(1)        
 

 یا 8 ها و جداول، در عرض شود، الزم است اصل شکل بندی می متری صفحه سانتی 8 هایمطالب نشریه در ستون که ازآنجایی اشکال و جداول: (چ
 ،ها مشخصی باالنویس )برای جداول( و زیرنویس )برای شکلشرح این موارد نیز باید در اندازه مناسب تهیه و به نحو متر تهیه شود.  سانتی 16

ای که  گونه در ابتدا یا انتهای صفحه و به یستون صور  تک و جداول بزرگ باید به ، نمودارهاها گذاری شود. شکل به ترتیب شماره( و جداول نمودارها
 بندی شود.  و یا در انتهای صفحه باشد، صفحه متن مقاله یا در ابتدا

نیز کلیه  .نوشته شود Calibri-7و شرح انگلیسی با   B Nazanin-9 باباشد. شرح شکل فارسی  دوزبانهو جداول باید  ، نمودارهاها ین، شرح شکلهمچن
الزم به ذکر است  .نوشته شود Calibri-7 با و باشد انگلیسی دو زبان فارسی واعم از اعداد و متن باید به  و... جداول، ها محتویا  داخل شکل

http://lgdata.s3-website-us-east-1.amazonaws.com/docs/1569/270887/Literature_Reviews.pdf
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خطوط  ی کلیهبنابراین الزم است  است. 6 ویراست APA بر اساسجداول  سازی آماده ی نحوه درج شود. B Nazanin-9 با فونتمحتوای فارسی 
 .باشند میقابل دید  و حد پایین تیتر اول جدول . خطوط افقی نیز فقط در حدود باال و پایین جدولجدول نامرئی باشد عمودی

اولین حرف اولین  تنها و حتماًنمایید  طور که مشاهده می همان. دقت نماییدانگلیسی و محتویا  انگلیسی  -نمونه یک جدول با شرح فارسیبه 
 است. (Capital)بزرگ  صور  بهو یا عبار  داخل جدول  کلمه

 

 شناسی کنان پژوهشگاه اقیانوسنرخ افسردگی در بین کار :1 جدول

Table 1: Depression rate in the institute for Oceanography workers 

 
 

اولین حرف  تنها و حتماًنمایید  طور که مشاهده می همانآمده است.  (1) در شکل آنانگلیسی و محتویا   -با شرح فارسی شکل  یکنمونه 

 است. (Capital)بزرگ  صور  بهو یا عبار  داخل شکل  اولین کلمه
 

 
 در تابستان و زمستان SBRو  ABRاز نمونه لجن  OTUsتحلیل : 1شکل 

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

 

 شناسی روش[ 4]

 تحقیقا  و جزئیا  دقیش تأکید بر روند اید. داده انجام کاری چه خود تحقیقا  در شما که دهد توریح باید متدولوژی بخش ی:شناس روش( ح
 تا خاص طور به تحلیل و تجزیه انجام ی انجام شده وها گیری اندازه ،ها داده آوری جمع افراد، انتخاب برای را خود های روش باید شما. است رروری
 :ب ردازید خود مطالعه برای مناسب موارد از یک هر به و بگیرید نرر در جزئیا  با را زیر موارد تمام. بنویسید کامل است، ممکن که آنجا

 چرا؟ و کردید انتخاب را ای مطالعه نوع چه (1

 چرا؟ و کردید مطالعه را چیزی چه یا کسی چه (2
 منطبش است؟ نهادی بررسی هیأ  و UNA الزاما  این پژوهش با آیا (3
 کردید؟ شناسایی چگونه را خود استخر (4

 کردید؟ شناسایی را خود نمونه چگونه (5



 JOC. (Volume)(Issue): pp-pp, Season, Year *** ، سالفصل ***، **، شماره **جلد  شناسی: نشریه اقیانوس

 

(7) 

 کردید؟ طراحی را آنها چگونه و چرا کردید؟ استفاده ها داده آوری جمع برای ابزاری چه از (6

 رمیمه کردید؟ پیوست در را ارافی های داده آیا (7

 اید؟ کرده توصیف زمانی ترتیب به ممکن زمان نزدیکترین با ها داده آوری جمع برای را خود تحقیقا  روند (8

 اید؟ داده شرح را اید کرده استفاده که هایی داده تحلیل و تجزیه یا آماری های روش (9

 کردید؟ اشاره خطا حاشیه به آیا داشت؟ محدودیتی یا مشکل شما تحقیش روش آیا (10

 

 ها [ یافته5]

 یها  اعهداد  ارایهه  بلکهه  نیسهت،  خهام  ههای  داده ها یافته این. است داده ارایه شما تحقیقا  که است ، پاسخی(شوند می نامیده نتایج بعضاً که) ها یافته

 بسهیار  امها  کوتهاه  بسهیار  بخش یک به را بخش این توانند می شده بندی قالب نمودارهای و جداول. است تحلیل و تجزیه از شده تعیین های واقعیت

 قبهول  را فررهیه  ایهن  کنید اعالم باید کنید، می استفاده فرریه یک از اگر .کند هدایت جداول یا نمودارها به را خواننده باید متن. کنند تبدیل مؤثر

 .کنید می آن را رد یا دارید

 

 گیري [ نتیجه6]

بندی مختصر  و بحث درباره اهم نتایج حاصل و باالخره جمع دوبارهدر مقاله، توجه  شده مطرح مسایلباید شامل بازگویی اجمالی  گیري: نتیجه (خ
پاراگرا  دو به  درنهایتگیری  از اشاره به نتایج تحقیقا  سایرین و ذکر دالیل نتایج تحقیش حارر خودداری شود. کل بخش نتیجه و مفید باشد.

 .نماییدمقاله خودداری در متن  پیشنهادمحدود شود. همچنین از ذکر هرگونه 

 

 مشارکت نویسندگان[ 7]

 طور مختصر شرح داده شود.  هدر نگارش مقاله ب میزان مشارکت نویسندگان

 

 کر و قدردانیتش[ 8]

نامه بوده و شماره ثبت، تاریخ ثبت، محل ثبت و  در قسمت تقدیر و تشکر باید مشخص شود که مقاله ارسالی حاصل طرح تحقیقاتی یا پایان

هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله  سازمانکننده بودجه، افراد و یا  از مؤسسه تأمین همچنین کننده منابع مالی ذکر گردد. تأمین

 گردد. قدردانی می ،اند همکاری نموده

 

 تعارض منافع[ 9]

 ای و مالکیت فکری( را ذکر نمایید.  لطفاً هرگونه تعارض احتمالی منافع )مالی مستقیم، مالی میرمستقیم، تعارض حرفه 

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

o گذاری مشترک. مالی میرمستقیم: حش امتیاز، مشاوره و مالکیت سرمایه 

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

 است، را بیان کنند. ثیرگذار بودهأنویسندگان باید هنگام ارسال مقاله اطالعا  مربوط به منافع مالی یا دیگر منافعی که در نگارش مقاله ت 

برای نویسندگان  منافع تعارضفرم اظهارنامه همچنین نویسندگان باید منابع حمایت مالی مقاله را نیز اعالم نمایند. کامل کردن و امضاء 

 د:وجمله زیر باید در بخش تعارض منافع ارافه ش ،تعارض منافع وجود نداشته باشد هچنانچ رروری است.

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

 

 منابع[ 11]

ر پایان هر مرجع د "(Persian)"واژه طور دقیش به زبان انگلیسی ترجمه شود. الزم است  منابع باید به زبان انگلیسی باشد. منابع فارسی نیز بهتمام 

آورده  ".et al" منابع بعد از ذکر اسامی شش نفر اول واژه فهرستدر  ،بیش از شش نویسنده داشته باشد مقاله که یشده قید شود. درصورت ترجمه

شده در  های ارایه کلیه منابع ذکرشده در بخش مراجع باید در متن مقاله مورداشاره قرار گیرد. ذکر مشخصا  کامل مراجع، مطابش نمونه .شود

 انتهای این مقاله رروری است.

http://www.icmje.org/downloads/coi_disclosure.zip
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 رفرنس باشد. 21ها نباید کمتر از  تعداد رفرنس 

 لینک مربوط به هر مرجع را در زیر مرجع قرار دهید. 
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