
 

 ی دنیای سنگراهنمای نگارش و ارسال مقاالت فصلنامه

 

 .تخصصی باشد-یا گزارش علمی و پژوهشی -آموزشی مقاله( 1

ی هاحوزه درتواند می و بودهتمانی ا زنجیره ارزش صنعت سنگ ساخدر ارتباط بید با ( موضوع مقاله2

 .باشدقرار االت و غیره شناسی، معدن، معماری و هنر، بازرگانی و تجارت، ماشینزمین

 زیر باشد: هایدارای بخشترتیب باید مقاله به( 3

  منابع ایج؛نت ؛هایافته ها؛مواد و روش ؛مقدمه ؛چکیده فارسیعنوان؛ اطالعات نویسندگان؛ 

 کلمه باشد. 4۰۰۰تا  2۰۰۰، بین 3های مذکور در بند حجم کل مقاله با احتساب تمام بخش( 4

 کلمه نباشد. 25۰و بیشتر از  2۰۰تمامی مقاالت باید دارای چکیده فارسی باشند. حجم چکیده کمتر از ( 5

 معادل انگلیسی اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.( 6

 صورت زیر است:ارجاعات مربوط به منابع در متن و داخل پرانتز و به( 7

 (1۰3: 13۹1، معماریان) ارجاع به منبع فارسی:

 (327-326: 2۰۰2، گودمن) ارجاع به منبع انگلیسی:

 * در ارجاع درون متن به منبع خارجی، معادل اصلیِ نام نویسنده حتما در پاورقیِ همان صفحه ذکر شود.

 

یین ها و نمودارها در پاها، نمودارها و جداول عنوان و شماره در نظر گرفته شود. عنوان عکسبرای عکس( 8

 و عنوان جداول در باالی آن ذکر شود.

 ( تصاویر مورد استفاده در متن باید دارای کیفیت مناسب باشند و متون داخل آن خوانا باشد.۹

 



 

 صورت زیر در صفحه اول مقاله ذکر گردد:همراه رایانامه بهمشخصات نویسنده یا نویسندگان به( 1۰

 رایانامه، پژوهشگاه یا سازمانمرتبه علمی، تخصص، دانشگاه یا 

 مشخص گردد. نویسنده مسئولکه مقاله بیش از یک نویسنده دارد در صورتی( 11

 در پایان مقاله فهرست الفبایی منابع مورد استفاده فارسی و انگلیسی به شکل زیر ارائه شود:( 12

 چاپ، شماره ،(مترجم خانوادگینام و نام) جلد، شماره کتاب، عنوان( انتشار سال) نام خانوادگی، نام: کتاب  •

 .انتشارات: انتشار محل

 .صفحات شماره، نشریه، نام ،«مقاله عنوان»( انتشار سال) نام خانوادگی، نام: مقاله  •

ارشد/ دکترا، رشته، دانشکده، نامه کارشناسینامه، پایانانپای عنوان( انتشار سال) نام خانوادگی، نام: نامهپایان •

 دانشگاه.

 .«گزارش نام»( انتشار سال) سازمان نام: گزارش  •

 .سایت کامل نشانی(: مطلب اخذ تاریخ) نام خانوادگی، نام: اینترنت  •

و حساب واتساپ و تلگرام  training.dep@stoneassociation.irارسال مقاالت طریق نشانی الکترونیک  •

 امکان پذیر است. 09386269250ی انجمن سنگ ایران به شماره دبیرخانه

 ۰2188۰88668شماره  هی انجمن سنگ ایران بدبیرخانه توانند باعالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می •

 .تماس حاصل نمایند

 

 نکات مهم:

 . است داوران تأیید به بررسی و منوط دنیای سنگ نشریه چاپ مقاله در  •

 مسئولیت مطالب مقاله و اتقان علمی آن و سایر موارد جانبی، بر عهده خود نگارنده است. •

 .گردد نمی دریافت وجهی هیچ و است رایگان کامالً مجله این به مقاله ارسال •

mailto:training.dep@stoneassociation.ir


 

 که گردد می ارسال شما الکترونیک پست به( Email) الکترونیک نامه ،مقاله ارسال و ثبت از پس •

 .باشد می( Submit) مقاله دریافت بیانگر

 و است آزاد مقاالت ویرایش و( مولف تائید با) اصالحات انجام رد، یا پذیرش در مجله تحریریه هیات •

 پس باشد شده تنظیم مجله ویژه قالب در و مقاله نگارش راهنمای با مطابق اگر دریافت از پس مقاله

 .شد خواهد ارسال داوران به تایید صورت در اولیه داوری از

 طول روز 15 الی 1۰ مقاله دریافت تاریخ از  داوری از قبل  مقاله اولیه بررسی مرحله اینکه توجه با •

 .فرمائید خودداری  اولیه بررسی در تسریع درخواست هرگونه از است خواهشمند کشد می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


