«فراخوان»
بسیٌَسیلِ اظ کلیِ صبحبًظطاى زض ظهیٌِّبی هرتلف کطبٍضظی ،صٌبیغ غصایی ٍ هٌببغ طبیؼی زػَت بِ ػول هیآیس کِ
ًقطًِظطات ،هطبلب ٍ هقبالت ذَز ضا بطای اًتطبض زض زٍفصلٌبهِ "فٌبٍضی زض کطبٍضظی" بِ یبضاًبهِ ًططیِ اضسبل
فطهبیٌس.
ضبیبى شکط است کِ ایي ًططیِ بِ زًببل تطٍیج کطبٍضظی هٌْسسی ٍ تَسؼِ فٌبٍضی زض کطبٍضظی ٍ صٌبیغ ٍابستِ
هیببضس ٍ اهیس است بسیٌَسیلِ هجبلی فطاّن آیس تب صبحب ًظطاى بب ضٍضی تطٍیجی ٍ سبزُ ،هربطببى ضا بب هفبّین،
ایسُّب ،اذتطاػبت ،سبهبًِّب ٍ ضٍشّبی بِکبضگیطی آىّب آضٌب سبظًس.
ضسبًِ غیطبطذط "فٌبٍضی زض کطبٍضظی" (بب ضوبضُ پطٍاًِ  80394هَضخ  1396/08/29اظ ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز
اسالهی) اظ پبییع  1396آغبظ بِ کبض کطز تب زض سبذتبضی الکتطًٍیکی هفبّین ٍ ًقطِ ًظطات فٌی ضا زض اذتیبض هربطببى
قطاض زّس.
زض ایي ًططیِ بط آى ّستین کِ ًِ صطفبً بب تَلیس ٍ اًتطبض هحتَای ًَضتبضی کِ حتی زض صَضت اهکبى بب تْیِ ػکس،
اسالیس ٍ ٍیسئَ زض هَضَػبت هرتلف کطبٍضظی ٍ صٌبیغ ٍابستِ هطبلبی اضظًسُ زض اذتیبض ذَاًٌسگبى قطاض زّین.
هربطببى ایي ًططیِ طیف ٍسیؼی اظ ػالقوٌساى بِ هببحث ضٍظ کطبٍضظی ّستٌس .بٌببطایي ،سبزًَُیسی زض ًگبضش هتَى
ٍ سبزُگَیی زض تسٍیي هقبالت چٌسضسبًِای هالک اصلی پصیطش زض ایي هجلِ ذَاّس بَز.
موضوعات:
 ططاحی ،سبذت ٍ اضظیببی هبضیيّب ٍ تجْیعات کطبٍضظی هٌْسسی گلربًِ اًطغی زض کطبٍضظی صٌبیغ غصایی ،هٌْسسی پس اظ بطزاضت ٍ هسیطیت ضبیؼبت هٌْسسی آبیبضی اهٌیت غصایی ٍ کطبٍضظی پبیساض سٌجص اظ زٍض ٍ سبهبًِّبی اطالػبت جغطافیبیی کطبٍضظی زقیق ،سبهبًِّبی کٌتطل ٍ َّضوٌس سبظی اضظیببی ظیستهحیطی -هفبّین ًَ زض کطبٍضظی
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ساختار مقاله
 .1حساکثط زض  8صفحِ  A4بب حبضیِ  3سبًتی هتط
 .2ػٌَاى :بطای هقبالت فبضسی 16 ،B Lotus :بَلس ٍ بطای هقبالت اًگلیسی 14 ،Times New Roman :بَلس
ًَ .3یسٌسگبىً :بم ًبذبًَازگی ،هیعاى تحصیالت ،ػٌَاى ضضتِ ترصصی ،هحل ذسهت ،ایویل ًَیسٌسُ هسئَل
 .4هؼطفی (ذالصِ ضظٍهِ) ًَیسٌسگبى زض حس  200کلوِ
 .5چکیسُ :حساکثط زض  300کلوِ کلیبتی زض ضابطِ بب هحتَای هقبلِ اضائِ گطزز
 .6هقسهِ ٍ هطٍض هٌببغ
 .7ضٍش ضٌبسی :زض ضابطِ بب هقبالت هطٍضی زض ایي برص بِ سطفصلّبی تططیح هَضَع پطزاذتِ ضَز.
ً .8تیجِ ٍ بحث
 .9جوغبٌسی ٍ پیطٌْبز
 .10فْطست هٌببغ :کلیِ هٌببغ اضجبع زازُ ضسُ زض هتي ،بِ تطتیب ضوبضُ زّی ضًَس (.)Vancouver
 .11هتي هقبلِ فبضسی بب فًَت  B Lotusبب ضوبضُ  ٍ 14هطبلب اًگلیسی بب فًَت  Times New Romanبب ضوبضُ
 12تٌظین گطزز.
 .12بطای سطفصلّب اظ فًَت  B Lotusبب ضوبضُ  14بَلس ٍ بطای هطبلب فبضسی ٍ فًَت Times New Roman

بب ضوبضُ  12بَلس بطای هطبلب اًگلیسی استفبزُ ضَز.
زمانبندی:
ایي ًططیِ زٍببض زض سبل (ذطزازهبُ ٍ آشضهبُ) هٌتطط هیگطزز .بٌببطایي ،تبضید ًْبیی بطای زضیبفت هطبلب ػببضت است
اظ 15 :اضزیبْطت بطای اًتطبض زض ضوبضُّبی بْبض ٍ  15آببىهبُ بطای اًتطبض زض ضوبضُّبی پبییع
بب سپبس
زکتط هحوسببقط لک
هسیطهسئَل
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