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 مجله معرفي

 و هادانشگاه پژوهشگران علمي دستاوردهای آخرين نشر و پژوهشي-علمي رسالت انجام منظور به هرمزگان دانشگاه

نگاری و سنگ "ترويجي-علمي یهمجل آن، با مرتبط علوم شناسي اقتصادی وزمين ،رولوژیپت یزمينه در يعلم تامؤسس

 .نمايدمي رمنتش هناملفص دو صورت به را "هرمزگانشناسي اقتصادی زمين

  موضوعات مورد بحث

 و رولوژیپت دگرگوني، و آذرين هایسنگ رولوژیاز جمله پت رولوژیپت گوناگون هایهزمين در اصيل هایهمقال
 رولوژیپت ،دور از شنجس و انيدگرس ،هايانک و اهسنگ ژئوشيمي تجربي، رولوژیپت پتروژنز، اقتصادی، شناسيزمين

به داوریپس از طي مراحل  هاايزوتوپ ژئوشيمي و رونولوژیکژئو پتروفابريک، شناسي،کاني ای،هصفح تکتونيک و انسارهاک

 .رسدمي چاپبه  در اين مجله کامل مقاله تصور

 مجله قوانين

 همزمان يا و باشد رسيده چاپ به جايي در قبلا   نبايد گرددمي ارسال مجله اين به چاپ و بررسي برای که ييهامقاله -
  .باشدشده ارائه های کشوریهمايش در آن نتايج نبايد همچنين، باشد.شده ارائه ديگر مجلات به

 .است مسئول نويسنده یعهده بر مقاله مطالب صحت يتمسئول -

 ینويسنده. نام گيردمي صورت مسئول ینويسنده و هاآن بين توافق اساس بر مقاله نگارندگان اسامي ترتيب و تعداد -

 مشخص گردد. ( بر روی آن*با علامت ستاره ) (Corresponding Author) مسئول
 .  باشد، مقاله جهت داوری ارسال نخواهد شدرعايت نشده همقال نگارش ینامههشيو کهدر صورتي -

 از مقالهت مد اين گذشت از سپ است. روز 03 ثرکحدا داوران، تنظرا اساس بر همقال شويراي برای لازم زمان تمد -

 .شد خواهد بررسي جديد ایمقاله عنوان هب مجدد ارسال تصور رگردد. دمي خارج همجل کار دستور

 نگارش مقاله قالب

 از طريق پايگاه اختصاصي مجله به آدرس که باشد PDFو  Wordبايد شامل فايل  ی ارسالي به اين مجلهمقالهمتن  -

hormozgan.ac.irpetroecogeo.   گرددارسال. 
 باشد. ی تک ستونيصفحه 03حداکثر  هاارسالي به همراه تصاوير و جدولحجم متن  -

  باشد. Normalصورت به Wordی صفحات قالب حاشيه -
 باشد. (Single) 1ی بين خطوط فاصله -

 ی صفحات باشد.متن دارای شماره -
( Indentتورفتگي )( 0/3")يا  cm 5/3 یبه اندازهباشند و سطر اول هر پاراگراف تراز شده Justifyصورت سطرها به -

 باشد.داشته
 .شودآورده متن مقاله در و پرانتز درون در ، نياز صورت در و شود خودداری توضيحات بيان برای پاورقي درج از -

   شده(.ليتر يا تشکفاصله در کلمات ترکيبي الزامي است )مانند؛ بزرگنيمرعايت  -
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مطابق با  نويسنده هر سازماني آدرس دانشگاهي يا، اسامي نويسندگانصورت عنوان مقاله، هترتيب مباحث ب -

چکيده، ، ی مسئولآدرس پست الکترونيکي نويسنده، superscriptت صوربه هاآننام  از پسی شدهدرج یشماره

پتروگرافي، شيمي کاني، ها، مطالعات شناسي منطقه، متن اصلي مقاله )شامل شرح روشکليدواژه، مقدمه، زمين

 گيری و نهايتا  منابع باشد.گزاری )در صورت ضرورت( بحث و نتيجهسازی و ...(، سپاسمدل
 

و قلم  10 یاندازهبا  Times New Romanعبارات انگليسي و  15 یاندازهبا  B Nazaninعنوان اصلي مقاله  فونت

Bold .مقاله بايد فارسي فونت متن باشد B Nazanin  عبارات انگليسي و  10 یاندازهباTimes New Roman  یاندازهبا 

 Boldباشد و ترجيحا  در متن از قلم شدهنوشته  Boldصورت ها بهو زير عنوان داخل متن اصلي هاینعنواباشد.  11

  .استفاده نشود

آدرس پست الکترونيکي  و 11ی اندازه و B Nazanin با فونت نويسندههر  سازماني آدرس دانشگاهي يااسامي و 

  ذکر شود. 9ی با اندازه Times New Romanی مسئول نويسنده

 و شده از مطالعه باشدی مفهوم و نتايج کلي حاصلدربردارندهيد باکلمه،  053و حداکثر  11فونت  با مقاله یچکيده

  .عنوان شودواژه  5 با واژه بعد از چکيده و حداکثرکليد .شودمطالعات ديگران ارجاع داده نتايج نبايد به

 

داخل متن  هاگذاری تصاوير و جدولد. نامنشو ارائهدر داخل متن و در ارتباط با موضوع مورد بحث  هاتصاوير و جدول

و  ترتيب حروف الفبای فارسيای زيرمجموعه باشند، بهکه داردر صورتي و و يکسان هماهنگصورت و همراه با تصاوير به

با  B Nazanin با فونتبالانويس  هاو جدول سزيرنوي صورتبه هاشکل توضيح و گذارینام .گذاری شوندنام در داخل پرانتز

 .1جدول  -توضيح شکل. (الف) 1شکل )مانند؛  باشد 9ی با اندازه Times New Romanو عبارات انگليسي  11ی اندازه

در  .باشد انگليسي زبان به هاشکل محتويات ها و تصاوير ميکروسکوپي الزاما  دارای مقياس ونقشه .توضيح جدول(

منبع حروف اختصاری تصاوير باشند در داخل پرانتز عنوان شوند. ها داری منبع ميکه تصاوير و جدولصورتي

 .(Whitney, 2010ميکروسکوپي حتما  قيد شود و در تمام متن يکسان باشد )مثال؛ 

 

ها از نوع جدول در ترسيم .خودداری شودصورت عکس به هااز آوردن جدولترسيم شوند و  Wordدر فضای  هاجدول

Light shading استفاده شود.  

 

 حالت از ها شکلو  باشند 033حداقل  (Resolutionوضوح تصوير ) دارای Adobe Photoshopافزار تصاوير در نرم

 In line صورتبه ،Layout  بخش در هاشکل فرمت .باشدTIFF يا  JPEG صورت فايلبه و شود خارج (group) بندیگروه

with text ی تصاوير حداکثر ی ارسالي دارای ضخامت يکسان باشد. اندازهتصاوير مقالهی تمام حاشيه. شود انتخاب

005×173mm   در حالت تمام صفحه( و يا(03×005mm  انتخاب شود. نام )های گذاری زيرمجموعه)در حالت تک ستوني 
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صورت گيرد )در تصاوير رنگي مربع ی سمت راست تصوير گوشه  6mm×6ها در داخل يک مربع تصاوير بر روی آن

 سفيد(. Boldسياه و در تصاوير سفيد مربع سياه با قلم  Boldسفيد با قلم 

 

صورت نام خانوادگي نويسنده، و سال در داخل متن ذکر منابع بهمنابع در داخل و پايان مقاله به زبان اصلي باشد. 

د با ترتيب نپرانتز عنوان شو در داخلمنابع لاتين که و در صورتي ...( 1983 و همکاران، Tirrulگذاری )مثال؛ طبق نامنشر 

تورفتگي   5/3cm ترتيب حروف الفبا و هر يک به اندازه( باشد. فهرست منابع بهTirrul et al., 1983)مثال؛ نگارش لاتين 

Hanging باشد.داشته                        

                         

با فونت  صورت کامل وبه تاريخ نشر، عنوان مقاله، نام مجلهو حرف اول نام(،  نام خانوادگي) هانويسنده ها: مقاله -

Italicبا فونت  ، دوره يا جلدBold.مثال؛  ، شماره صفحات 
 

Whitney, D.L. & Evans, B.W. (2010); Abbreviations for names of rock- forming minerals. American 

Mineralogist 95, 185-187. 

-شماره ،)نام خانوادگي و حرف اول نام(، تاريخ نشر، عنوان کتاب، ناشر، محل نشر ها: نويسندگانها و گزارشکتاب -

 ، تعداد صفحات.وجود(ی ويرايش )در صورت 
 

Bucher, K. & Frey, M. (1994); Petrogenesis of Metamorphic Rocks. Springer- Verlag Berlin Heidelberg. 

Printed in Germany .6th edition. 318 P. 

تحقيقاتي  یمؤسسه نام نقشه، عنوان ی نقشه،سال تهيه ،يا  )نام خانوادگي و حرف اول نام(نويسندگان  نام ها:نقشه -

 .نقشه شيت يا شماره ، مقياس

شناسي و معدني سازمان تحقيقات زمين .شناسي چهارگوش گزيکی زميننقشه؛ (1901) علوی نائيني، م. و بهروزی، ا.

 .0355 شيت. 10133333 مقياس .کشور
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