شيوهنامهی نگارش مقاله

سنگنگاری و زمينشناسي اقتصادی هرمزگان

معرفي مجله
دانشگاه هرمزگان به منظور انجام رسالت علمي-پژوهشي و نشر آخرين دستاوردهای علمي پژوهشگران دانشگاهها و
مؤسسات علمي در زمينهی پترولوژی ،زمينشناسي اقتصادی و علوم مرتبط با آن ،مجلهی علمي-ترويجي" سنگنگاری و
زمينشناسي اقتصادی هرمزگان" را به صورت دو فصلنامه منتشر مينمايد.
موضوعات مورد بحث
مقالههای اصيل در زمينههای گوناگون پترولوژی از جمله پترولوژی سنگهای آذرين و دگرگوني ،پترولوژی و
زمينشناسي اقتصادی ،پتروژنز ،پترولوژی تجربي ،ژئوشيمي سنگها و کانيها ،دگرساني و سنجش از دور ،پترولوژی
کانسارها و تکتونيک صفحهای ،کانيشناسي ،پتروفابريک ،ژئوکرونولوژی و ژئوشيمي ايزوتوپها پس از طي مراحل داوری به
صورت مقاله کامل در اين مجله به چاپ ميرسد.
قوانين مجله
-

مقالههايي که برای بررسي و چاپ به اين مجله ارسال ميگردد نبايد قبلا در جايي به چاپ رسيده باشد و يا همزمان
به مجلات ديگر ارائه شدهباشد .همچنين ،نبايد نتايج آن در همايشهای کشوری ارائه شدهباشد.

 مسئوليت صحت مطالب مقاله بر عهدهی نويسنده مسئول است.-

تعداد و ترتيب اسامي نگارندگان مقاله بر اساس توافق بين آنها و نويسندهی مسئول صورت ميگيرد .نام نويسندهی
مسئول ( )Corresponding Authorبا علامت ستاره (*) بر روی آن مشخص گردد.

 در صورتيکه شيوهنامهی نگارش مقاله رعايت نشدهباشد ،مقاله جهت داوری ارسال نخواهد شد.-

مدت زمان لازم برای ويرايش مقاله بر اساس نظرات داوران ،حداکثر  03روز است .پس از گذشت اين مدت مقاله از
دستور کار مجله خارج ميگردد .در صورت ارسال مجدد به عنوان مقالهای جديد بررسي خواهد شد.

قالب نگارش مقاله
 متن مقالهی ارسالي به اين مجله بايد شامل فايل  Wordو  PDFباشد که از طريق پايگاه اختصاصي مجله به آدرس petroecogeo.hormozgan.ac.irارسال گردد.
 حجم متن ارسالي به همراه تصاوير و جدولها حداکثر  03صفحهی تک ستوني باشد. قالب حاشيهی صفحات  Wordبهصورت  Normalباشد. فاصلهی بين خطوط  )Single( 1باشد.-

متن دارای شمارهی صفحات باشد.

-

سطرها بهصورت  Justifyتراز شدهباشند و سطر اول هر پاراگراف به اندازهی ( cm 3/5يا " )3/0تورفتگي ()Indent
داشتهباشد.

-

از درج پاورقي برای بيان توضيحات خودداری شود و در صورت نياز  ،در درون پرانتز و در متن مقاله آوردهشود.

 -رعايت نيمفاصله در کلمات ترکيبي الزامي است (مانند؛ بزرگتر يا تشکيلشده).
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ترتيب مباحث بهصورت عنوان مقاله ،اسامي نويسندگان ،آدرس دانشگاهي يا سازماني هر نويسنده مطابق با
شمارهی درجشدهی پس از نام آنها بهصورت  ،superscriptآدرس پست الکترونيکي نويسندهی مسئول ،چکيده،
کليدواژه ،مقدمه ،زمينشناسي منطقه ،متن اصلي مقاله (شامل شرح روشها ،مطالعات پتروگرافي ،شيمي کاني،
مدلسازی و  ،)...سپاسگزاری (در صورت ضرورت) بحث و نتيجهگيری و نهايتا منابع باشد.
فونت عنوان اصلي مقاله  B Nazaninبا اندازهی  15و عبارات انگليسي  Times New Romanبا اندازهی  10و قلم

 Boldباشد .فونت متن فارسي مقاله بايد  B Nazaninبا اندازهی  10و عبارات انگليسي  Times New Romanبا اندازهی
 11باشد .عنوانهای اصلي داخل متن و زير عنوانها بهصورت  Boldنوشته شدهباشد و ترجيحا در متن از قلم Bold

استفاده نشود.
اسامي و آدرس دانشگاهي يا سازماني هر نويسنده با فونت  B Nazaninو اندازهی  11و آدرس پست الکترونيکي
نويسندهی مسئول  Times New Romanبا اندازهی  9ذکر شود.
چکيدهی مقاله با فونت  11و حداکثر  053کلمه ،بايد دربردارندهی مفهوم و نتايج کلي حاصلشده از مطالعه باشد و
نبايد به نتايج مطالعات ديگران ارجاع دادهشود .کليدواژه بعد از چکيده و حداکثر با  5واژه عنوان شود.
تصاوير و جدولها در داخل متن و در ارتباط با موضوع مورد بحث ارائه شوند .نامگذاری تصاوير و جدولها داخل متن
و همراه با تصاوير بهصورت هماهنگ و يکسان و در صورتيکه دارای زيرمجموعه باشند ،بهترتيب حروف الفبای فارسي و
در داخل پرانتز نامگذاری شوند .نامگذاری و توضيح شکلها بهصورت زيرنويس و جدولها بالانويس با فونت B Nazaninبا
اندازهی  11و عبارات انگليسي  Times New Romanبا اندازهی  9باشد (مانند؛ شکل ( 1الف) .توضيح شکل -جدول .1
توضيح جدول) .نقشهها و تصاوير ميکروسکوپي الزاما دارای مقياس و محتويات شکلها به زبان انگليسي باشد .در
صورتيکه تصاوير و جدولها داری منبع ميباشند در داخل پرانتز عنوان شوند .منبع حروف اختصاری تصاوير
ميکروسکوپي حتما قيد شود و در تمام متن يکسان باشد (مثال؛ .)Whitney, 2010
جدولها در فضای  Wordترسيم شوند و از آوردن جدولها بهصورت عکس خودداری شود .در ترسيم جدولها از نوع
 Light shadingاستفاده شود.
تصاوير در نرمافزار  Adobe Photoshopدارای وضوح تصوير ( )Resolutionحداقل  033باشند و شکل ها از حالت
گروهبندی ) (groupخارج شود و بهصورت فايل  JPEGيا  TIFFباشد .فرمت شکلها در بخش  ، Layoutبهصورت In line

 with textانتخاب شود .حاشيهی تمام تصاوير مقالهی ارسالي دارای ضخامت يکسان باشد .اندازهی تصاوير حداکثر
( mm 173×005در حالت تمام صفحه) و يا ( mm 03×005در حالت تک ستوني) انتخاب شود .نامگذاری زيرمجموعههای

0

شيوهنامهی نگارش مقاله

سنگنگاری و زمينشناسي اقتصادی هرمزگان

تصاوير بر روی آنها در داخل يک مربع  mm 6×6گوشهی سمت راست تصوير صورت گيرد (در تصاوير رنگي مربع
سفيد با قلم  Boldسياه و در تصاوير سفيد مربع سياه با قلم  Boldسفيد).
منابع در داخل و پايان مقاله به زبان اصلي باشد .در داخل متن ذکر منابع بهصورت نام خانوادگي نويسنده ،و سال
نشر (مثال؛ طبق نامگذاری  Tirrulو همکاران )... 1983 ،و در صورتيکه منابع لاتين در داخل پرانتز عنوان شوند با ترتيب
نگارش لاتين (مثال؛  )Tirrul et al., 1983باشد .فهرست منابع بهترتيب حروف الفبا و هر يک به اندازه  cm 3/5تورفتگي
 Hangingداشتهباشد.

 مقالهها :نويسندهها (نام خانوادگي و حرف اول نام) ،تاريخ نشر ،عنوان مقاله ،نام مجله بهصورت کامل و با فونت ،Italicدوره يا جلد با فونت  ،Boldشماره صفحات .مثال؛
Whitney, D.L. & Evans, B.W. (2010); Abbreviations for names of rock- forming minerals. American
Mineralogist 95, 185-187.

 کتابها و گزارشها :نويسندگان (نام خانوادگي و حرف اول نام) ،تاريخ نشر ،عنوان کتاب ،ناشر ،محل نشر ،شماره-ی ويرايش (در صورت وجود) ،تعداد صفحات.
Bucher, K. & Frey, M. (1994); Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Springer- Verlag Berlin Heidelberg.
Printed in Germany .6th edition. 318 P.

-

نقشهها :نام نويسندگان (نام خانوادگي و حرف اول نام) يا  ،سال تهيهی نقشه ،عنوان نقشه ،نام مؤسسهی تحقيقاتي
مقياس  ،شماره يا شيت نقشه.

علوی نائيني ،م .و بهروزی ،ا)1901( .؛ نقشهی زمينشناسي چهارگوش گزيک .سازمان تحقيقات زمينشناسي و معدني
کشور .مقياس  .10133333شيت .0355

ارتباط با مجله:
petroecogeo.hormozgan.ac.ir
j.p.o.d@hormozgan.ac.ir
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