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 ارسال مقاالت علمی ـ ترویجی دوفصلنامه کارافن ی راهنمای نگارش و نحوه

ش وهشهشگیفن دفنشگره ش خراج فز دفنشگره هر، مقرالت ش تجیبیرت علمی ش ارابیدی فسشردفن هدف نشریه  ارافن  فنششررا نشرهپ وهشه    .1 

 خوفهد شد.  دش زبرن نراسی ش فنگلیسی چرپ دا محواهری مصوب ارافن  فست ا  ب  

 برشد.مره می 3زمرن نیفهند دفشای مقرالت حدفاثی   .2

برررشررررد  برر   فی میمقرررالت تن ررر فز  یهی ورررهگررره فهنشینشی نشررریهرر  ايینررن گن دا سرررررهررت دفنشرررگررره ننی ش حینرر    . 3

 برشد.وذهی میفز  یهی سرهت فمکرنگییی قربل فاسرل فست ش تمرمی نیفهند دفشای ش وی karafan.tvu.ac.ir نشرنی

  نرم نموده، نیم میبوط بثات« نوهسنده»عنوفن ی ارافن  ابخ  حسررب ارابیی  ب  فبشدف برهد دا سررمرن  مسروشل مکرتارت   . نوهسرنده 4

فز  ت نوهسنده برهد وی میفجع  نمرهد. الزم ب  ذای فس« فاسرل مقري »ف العرت نیدی اف بر دقت تکمیل ش بیفی براگذفای مقري ، ب  قسمت 

 هری میبو  ، مقري  اف بیفسرس افهنمری تدشه  مقرالت ارافن  تنظیم نمرهد.براگذفای نرهل

 ی دهگیی فاسرل شده برشند.فی ب  چرپ اسیده هر همزمرن ب  مجل گثرا فاسريی نارهد قاالً دا هیچ نشیه   .5

گیدد ش وس فز اسررد دش نظی موفنی ش ترهید هی ت تحیهیه ، دا نوبت میدفشا مشخصررد دا موعرروا مقري ، فازهربی  2هی مقري  توسرر   .6

 گیید.چرپ قیفا می

 ی  شرررود ش تعدفد ال سرررشونی تش تن شزهیی دا قطع هر برالتی Microsoft word 2010-2013 فنزفابرهسرررت دا نیممقرالت می .7

 ارشد.ن بیششیصفح   22 فز صفحرت حدفاثی

فی دا قسرررمت هر ادا نرهل جدفگرن نوهسرررنده ینرم همیفه نیم تع د Pdf شWord هری فيکشیشنیکینرهل هی مقري  برهد دا نسرررخ  .8

 هر قیفا گینش  فست ، دا شبگره مجل  براگذفای شود.افهنمری نوهسنده

  اف بدشن wordی هن نسخ  فز مقري  اتیجیحرً نسخ  ی مسوشل مکرتارتنوهسندهبیفی دفشای منصفرن  ش علمی مقري ، عیشای فست   .9

عم فز میتا  علمی، اهر  افنیدی نوهسندهمشخصرت ی مقري ، الی  Pdfی ذای مشرخصررت نیدی دا سررمرن  براگذفای نمرهد. ش دا نسخ    

 مرهد.  اف داج نفهمیل ش...نرم سرزمرن/محل خدمت، میزفن تحصیالت، شمراه تمرس، 

برشررند ش ب  تیتید مواد فسررشفرده خذ برهسررت شرررمل منربع ش م د ش میوعنوفن جدفشل دا برال ش تصرررشهی دا ورهی  گن ر نوشررش  شرر   .12

 گذفای شوند.شمراه

 ترهپ شوند.نراسی   منربع فنگلیسین یست جز ب  اهر هری ب  زبرن نراسی، تمرم فعدفد دا مش  ش جدشلدا مقري    .11

 هری قربل دفشای ثات شود:هری زهی برشد تر دا ن یست مقري تیتید دفافی بخ هی مقري  برهد ب    .12

 :تکیفای ناوده ش نرقد فب رم ش نراسرهی برشد ب  نحوی ا  بر محشوفی مقري  همخوفنی دفشش  برشد.  عنوان 

 :تر  122    نشیج  برشررد. چکیده نراسرری بی هر شهرنش ، تحقیی ، اششهدف ، یح موعرروا، مسرر ي ی برهد دابیگیینده چکیده

 ی نراسی برشد.  بیگیدفن ارمل چکیدهعینرً نیز چکیده فنگلیسی ش  الم  152

 شجوی مخر ای  اف نیفهم شفژه، معیف محشوفی مقري  بوده ش فمکرن جستصوات تنالم  ا  ب  5رررر7شرمل های کلیدی؛واژه

 گشاد. اب  دش زبرن نراسی ش فنگلیسی .

 ود.گذفای شصوات سلسل  میفتای شمراهبرهسرت ب  گییی میارا انش  فز مقدم  تر نشیج هری ب تمرمی عنوفن مقاله: چارچوب 

 ش چراچوب مقري  ب  شیح زهی فست:
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 :ي  فست. رنظیی ش تجیبی ش بیرن مس مارنیشرمل  مقدمه 

 اهداف و سواالت پژوهش 

 شناسیروش 

 هایافته 

 هری تحقیی برشد.ی هرنش ی بحث ش فافئ انندهش اشش  برهد منطقی، مفید گیری:نتیجه 

 :فند.سپرسگزفای فز اسرنی ا  دا ت ی  ش تدشه  مقري  افهنمرهی ش همکرای ایده تشکر و قدردانی 

 گذفای شده هری خراجی ش توعیحرت عیشای هسشند ا  برهد دا مش  مقري  ب  تیتید شمراهفصرطالحرت، معردل  :هانوشتپی

 فنش ری مقري ، قال فز ن یست منربع گشاده شوند.ش دا 

 :5فی دا تنظیم مقرالت فسشفرده شود ا  حدفقل نیمی فز گن ر دا گون شررهسش  فست فز منربع جدهد ش معشای ب   فهرست منابع 

گیدد.  ی تدشه بر توج  ب  فيگوی زه دنارل گن منربع خراجیعیشای فست فبشدف منربع نراسی ش ب  .سررل فخیی منششی شده برشند 

 اگرن  ب  تیتید صعودی سرل فنششرا گشاده شوند.  مشفرشت فنششرا، نگرانده بر سرل عدا منرب همچنی 

  

 با استفاده از الگوی  ترتیب نگارش فهرست منابعAPA: 
محل رم مشیجم هر مصحح، ن ،عنوفن اشرب ،نرم نوهسرنده اسررل فنششررا    حیف فشل نرم خرنوفدگی نوهسرنده،   ها:کتاب

 ، نرم نرشی.نشی

 مثال:

میاز سررنج  علم، ننرشای ش نوگشای، ت یفن،  ، 1388ا .ش نوامحمدی، ح .زفده، منواشزی چرالی، عادفيیعرررح حسرر 

 .تحقیقرت سیرست علمی اشوا

نرم مجل ، جلد، شمراه مجل ،  ،عنوفن مقري  ،نرم نوهسرنده اسرل فنششرا  حیف فشل نرم خرنوفدگی نوهسرنده،   ها:مقاله 

 هری مقري  دا مجل .شمراه صفح 

 مثال:

، ش 13مدهیهت سالمت، ج ، نهفد ت یفنبیاسری نیهن  سرزمرنی بیمراسشرن ش ید هرشمی  ، 1389ا .مرانرنی، فبیفتی

 .63ر72، صد 42

 
انگیه، سرل، مره، نرم  مقري ،عنوفن  ،اسررل نشی   نرم نوهسرنده حیف فشل ، نوهسرنده  : نرم خرنوفدگیکنفرانس مقاالت

 نرم ش ی، اشوا. ،اشز

 مثال:

بیاسی وشرنسیل برد سیرهپوش دا فسشرن قزشه  بیفی فحدفث  ، 1384اب را  فسردی، م. ثقفی، م.ح شریهفی، م. ش هلجی 

 فهیفن. ونجمی  همره  ملی فنیژی، ت یفن، نییشگره بیق بردی،

 

رم مقطع تحصیلی، ن نرم ،عنوفن ارمل ورهرن نرم نوهسنده اسرل فنششرا ،حیف فشل ، نوهسرنده  نرم خرنوفدگی نامه:پایان

 دفنشگره، صفحرت.

 مثال:

بیاسری ش فازشریربی محیطی ش بیويوژهکی میزفن ظلظت سیب دا اراگیفن خدمرت ش یی     ،1381ا .مشرکینیرن، ا 

فی، دفنشگره تیبیت مداس، نرم  اراشرنرسری فاشرد ب دفشرت حین     ، ورهرنشررظل دا هکی فز منر ی وی تیفنین ت یفن 

 .94تر  88ش  57تر  53دفنشکده علوم وزشکی، صفحرت 
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نرم نشیه  ژشانرل، سرل  نرم مقري ، اسررل فنششرا ، اهر ، نرم نوهسرندهاهر ،  نوهسرنده  نرم خرنوفدگی منابع الکترونیک:

  فنششرا مره: شمراه مقري . نرم سرهت فهنشینشی.

 مثال:

Sharma, C.M. (2003), “Effect of exposure to aluminum on fish in acidic waters”, 

See information in: http:www.geocities.com/chhatra-sharma/ 

ecotooxicology.pdf.17p. 

 
 ذای شود:نوهسندهاهر ، سرل فنششرا ش صفح  خرنوفدگی نحوی ا  فبشدف نرم برشد، ب  (APA) یفاجرا منربع دا مش  مقري  ب  شیوه .13

  52، 1393مثرل: اورزشای، 

هر، تصررشهی، نمودفاهر ش جدفشل، بر ایفیت منرسد ش بر فشراه ب  مناع مواد فسشفرده انرم خرنوفدگی نوهسنده، سرل فنششرا، شمراه  عکس .14

 صفح   ت ی  شود.

ت ی  ش عالشه بی  A5 یش فندفزه Tiff منرسد بر قريد (dpi 300) نقط  دا فهنچ 322بر شعروح  حدفقل هر، تصررشهی ش نمودفاهر  عکس .15

 فی عمیم  مقري  شوند.مش ، دا نرهل جدفگرن 

ی نوهسنده مسوشل گن خوفهد بود. نوهسنده مسوشل گییی ب  ع دهش وی هرنوهسنده مسروشيیت هی مقري  فز نظی علمی، تیتید فسررمی   .16

 نرم فاسرل نمرهد.برهد تع دنرم  فاسرل مقري  اف فز سرهت دفنلود ش وس فز تکمیل، دا هنگرم ثات

تغییی دا تیتید  مقري  ب  همرن صرواتی ا  دا تع دنرم  فافئ  شرده، مواد قاول فست. تقرعری حذف هر   یهرتعدفد ش ادهف نوهسرنده   .17

 ، قربل بیاسی فست.داخوفستهر ش فعالم علت هر نق  قال فز دفشای ن رهی ش بر داخوفست اشای تمرمی نوهسندهفسرمی نوهسنده

نصلنرم  صردا ش  مدهی مسوشل گوفهی وذهیش مقري  وس فز فتمرم میفحل دفشای ش شهیفسرشرای ش تصروهد ن رهی هی ت تحیهیه  توس    .18

  سنده مسوشل خوفهد اسید.ب  ف الا نوه

 اند.ارافن  مقرالت ت هید شده اف شهیفه  می .19

 مطريد مطیح شده دا مقرالت فيزفمرً دهدگره ارافن  نیست.   .22

 فست. اهر ی نوهسندهع ده هری منداج دا هی مقري ، ب صحت گاف ش فندهش    .21

 هر بالمرنع فست.هر ش اشربسرهی مجل  چرپ مقرالت منششی شده دا ارافن  بر ذای م خذ دا   .22

 

 


