بسمه تعالی
راهنماي تدوين مقاالت در نشريه علمی و پژوهشی "سنجش از دور و  GISايران"
از نویسندگان و پژوهشگران گرامي تقاضا ميشود براي جلوگيري از تأخير در داوري مقاالت و انتشار بهموقع آن در نشریه ،پيش از ارسال
مقاله به نكات زیر توجه فرمایند.
نشریة علمي -پژوهشي "سنجش از دور و  GISایران" وابسته به انجمن "سنجش از دور و  GISایران" و دانشگاه شهيد بهشتي،
بهمنظور گسترش و ارتقاي فرهنگ پژوهش ،انتشار نتایج پژوهشهاي علمي ،رشد آگاهي ،توسعة علمي و دانش تخصصي در زمينة علوم
سنجش از دور و  GISو کاربردهاي آنها و نيز کمک به ایجاد همكاري علمي ميان پژوهشگران این زمينهها در داخل و خارج کشور ،انتشار
ميیابد .از دانشپژوهان دعوت ميشود مقالههاي علمي -پژوهشي خود را در اختيار این نشریه قرار دهند .نشریة "سنجش از دور و GIS
ایران" مقاالتي را بررسي ،داوري و چاپ ميکند که:
 -1مقاله یا بخشي از آن قبالً به هر شكلي در نشریات علمي دیگر چاپ نشده باشد.
 -2براي چاپ همزمان به نشریة دیگري ارسال نشده باشد.
 -3مقاله حاصل کار پژوهشي نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد.
 -4نوآوري مقاله در بخش چکیده فارسی و دیگر بخشهاي مقاله تبيين شده باشد.
 -5همراه با درخواست کتبي از سردبير براي بررسي و چاپ مقاله در نشریه از سوي نویسندة عهدهدار مكاتبات باشد .نویسنده در این
نامه شرایط قيدشده در بندهاي یک تا سه را اعالم و همراه مقاله ارسال ميکند.
 -6اسامي ،آدرس ،شماره تلفن ،دورنگار و پست الكترونيک نویسندگان در فایلي جداگانه مطابق با فرمت (که در ادامه شرح داده
ميشود) ارسال و از ذکر این اطالعات در فایل مقاله خودداري شده باشد.
 -7متن کامل مقاله در فایل جداگانه بدون ذکر نام و آدرس نویسندگان مطابق با فرمت (که در ادامه شرح داده ميشود) ارسال شده
باشد.
 -8تمامي صفحات پشت سرهم شمارهگذاري شده و شمارة سطرها نيز بهصورت پيوسته وارد شده باشد.
در مرحلة بعد ،نویسندة عهدهدار مكاتبات تا یک ماه پس از وصول مقاله از سوي دفتر نشریه ،یادداشتي را دریافت ميکند که در آن
مشكالت تطابق فرمت مقالة تدویني با دستورالعمل حاضر اعالم شده است .در این مرحله نویسندگان موظفاند تمامي اشكاالت را برطرف
و مقاله را مجدداً ارسال کنند .درصورتيکه طي دو مكاتبه از طرف نشریه ،مقاله فرمت الزم براي داوري را کسب نكند ،نشریه ميتواند مقاله
را از دستورکار خارج کند.
درصورتيکه مقاله در فرمت مورد قبول نشریه باشد ،کد پيگيري براي آن صادر و از سوي دفتر نشریه به نشاني نویسندة عهدهدار مكاتبات
ارسال خواهد شد .حداکثر چهار ماه پس از آخرین ارسال مقاله ،نویسنده نامهاي دریافت ميکند که حاوي دیدگاههاي هيئت تحریریه و
نكات اصالحي داوران براي باالبردن کيفيت علمي مقاله است .نویسندة عهدهدار مكاتبات حداکثر سه ماه پس از دریافت این نامه فرصت
دارد تا اشكاالت تعيينشده را برطرف و یا پاسخ علمي الزم را براي آنها تهيه و مقالة اصالحشده را مجدداً به دفتر نشریه ارسال کند.
درصورتيکه نظر داوران بر این باشد که تمام یا بخشي از اشكاالت تعيينشده برطرف نشده است ،سردبير ميتواند مقاله را براي رفع اشكال
به نویسنده بازپس دهد .درصورتيکه نویسندة عهدهدار مكاتبات در مدت تعيينشده اصالحيه را ارسال نكند ،دفتر نشریه مقاله را بایگاني
ميکند و داوريِ مجدد آن مستلزم ثبت مقاله بهعنوان مقالة جدید خواهد بود.
داوري
تمامي مقاالت رسيده به دفتر نشریه پيش از چاپ ،داوري خواهند شد و هيئت تحریریه در انتخاب داور مخير است .با اینحال نویسندگان
ميتوانند چهار نفر از استادان دانشگاه یا افراد متخصص در زمينة تحقيق را براي داوري مقاله معرفي کنند و هيئت تحریریه در انتخاب داور
از ميان افراد معرفيشده یا متخصصان دیگر ،کامالً آزاد خواهد بود .در معرفي داوران پيشنهادي الزم است که ضمن اعالم اسامي کامل
افراد ،کليه اطالعات ایشان از قبيل نشاني محل کار ،شماره تلفن همراه یا ثابت ،و نشاني پست الكترونيكي نيز پيوست شود.
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هزينة داوري و صفحهآرايی
هزینة داوري و صفحهآرایي هر مقاله دو ميليون ریال است .نویسندگان ميبایست این مبلغ را تأمين و به حساب نشریه واریز کنند و کد
رهگيري آن را به دفتر نشریه ارسال کنند .بدیهي است که نشریه از چاپ یا ارسال گواهي پذیرش مقاالتي که هزینهها را پرداخت نكنند
معذور خواهد بود .همچنين هزینة چاپ صفحههاي رنگي نقشهها ،نمودارها ،و عكسها در مقاله بر عهدة نویسنده(گان) است .این هزینه
پس از برآورد دفتر نشریه اعالم ميشود و باید از طریق سامانة شتاب به حساب نشریه پرداخت و کد رهگيري آن به دفتر نشریه ارسال
شود .طبق مقررات نشریه ،تنها یک نسخه چاپ رنگي به آدرس نویسندة عهدهدار مكاتبات ارسال خواهد شد .دریافت نسخههاي بيشتر از
سوي نویسندگان محترم با پرداخت هزینه مطابق با اعالم دفتر نشریه ،امكانپذیر خواهد بود.
کلية پرداختها باید با واریز به حساب شماره  2342262837نزد بانک تجارت بهنام "انجمن سنجش از دور و  GISایران" از طریق سامانه
شتاب انجام شود و کد رهگيري به دفتر نشریه اعالم گردد .مدارک دال بر هزینة پرداختي باید حاوي نام نویسندة عهدهدار مكاتبات و /یا
کد رهگيري مقالة اعالمشده از طرف نشریه باشد.
راهنماي تدوين مقاله
نویسندة عهدهدار مكاتبات فایل اصلي مقاله را از طریق سامانه ارسال ميکند .تدوین مقاله باید با  32سطر در هر صفحه انجام گيرد و در
هر طرف  2/5سانتيمتر حاشية خالي منظور گردد ،حداکثر تعداد صفحات مقاله با جدول ،نمودار ،عكس و نقشه نيز  22صفحه است .استادان
محترم مقاالت نقد کتاب را در یک الي دو صفحه تنظيم و ارسال کنند .تایپ مقاله با قلم نازنين فونت  ،12تحت نرمافزار Word (2223-
) 2227انجام گيرد .در صورت لزوم شكلها و تصویرها با دقت  322-622dpiاسكن شود و در مقاله قرار گيرد .ساختار تدوین مقاالت
پژوهشي در دو فایل جداگانه "مشخصات نویسندگان" و "مقاله" به شرح زیر است .مقاالت فقط به زبان فارسي پذیرفته ميشوند.
الف) فايل اسامی نويسنده(گان) مقاله
 عنوان مقاله (فارسي و انگليسي) نام ،نام خانوادگي ،رتبة علمي و نام مؤسسه یا محل اشتغال نویسنده یا نویسندگان به فارسي و انگليسي ذکر گردد (از بيان عنوان«هيئت علمي» بهعنوان رتبة علمي خودداري شود) .نویسندة عهدهدار مكاتبات با ستاره مشخص شود.
 نشاني کامل نویسندة عهدهدار مكاتبات شامل :نشاني پستي ،شمارة تلفن همراه و ثابت ،شمارة دورنگار و نشاني پستالكترونيكي به فارسي و انگليسي ذکر شود.
ب) فايل مقاله
در فایل مقاله هيچ نوع اطالعاتي از مشخصات نویسندگان یا نشاني و دیگر مشخصات آنها ذکر نشود .این امر باید در کليه فایلها و نام
فایل مقاله نيز رعایت شود.
 عنوان مقاله به فارسیعنوان مقاله باید گویاي محتواي مقاله باشد و خواننده را جلب کند .عنوان باید کوتاه و خالصه انتخاب شود و در عين حال حاوي
اطالعات مفيد براي خواننده باشد .از کوتهنوشت و روابط ریاضي در عنوان استفاده نشود.
 چکیدة فارسیچكيدة فارسي ،خالصهاي گویا از محتویات مقاله است و حداکثر در  252کلمه در یک پاراگراف بهگونهاي تدوین ميشود که
تصویري از مقاله را براي خواننده ایجاد کند .چكيده ميبایست شامل تعریف مسئله ،ضرورت تحقيق ،کارهاي انجامشده ،روش
تحقيق و نوآوري ،دادههاي مورد استفاده و تجزیه وتحليل نتایج کمي بهدست آمده باشد .در چكيده از ذکر هرگونه مرجعي
خودداري ميشود.
 کلیدواژة فارسیحداکثر پنج واژة فارسي در زمينة موضوع ،نوآوري و یا دیدگاههاي مقاله ذکر شود.
 عنوان انگلیسیعنوان انگليسي مقاله باید ترجمة دقيق عنوان فارسي مقاله باشد.
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-

چکیدة انگلیسی
چكيدة انگليسي مقاله در یک صفحه تنظيم ميگردد و الزم است ترجمة عيني مطالب چكيدة فارسي باشد .این بخش براي
دستيابي به مقاله از طریق پایگاههاي اطالعات علمي اهميت دارد و تنظيم مناسب آن ميتواند معرف مقاله به زبان انگليسي
باشد.

-

کلیدواژة انگلیسی
کلمات کليدي ميتوانند ترجمة کلمات فارسي و یا دیگر کلمات مناسب براي جستوجوي مقاله باشند.

-

مقدمه
دیدگاههاي نویسنده(گان) در دو تا سه سطر در زمينه و سابقة تحقيق در ابتداي مقدمه براي خوانندگان بيان ميشود" .مقدمه"
براي ارائه اطالعات بررسيها و تحقيقات گذشتگان درخصوص تحقيق حاضر تنظيم ميگردد و با بررسي منابع جدید و معتبر
چاپشده تهيه ميشود .از گزارشهاي چاپنشده ،متوني که مؤلف آنها مشخص نيست و یا دستورالعملهاي دروس آزمایشگاهي
استفاده نكنيد .از ذکر منابعي که یادداشتهاي شخصي و یا مكاتبات خصوصياند ،خودداري فرمایيد .پایاننامههاي کارشناسي
ارشد ميبایست فقط در زیرنگاشت صفحهاي آورده شوند که در متن به آن ارجاع داده شده است و از ذکر پایاننامهها در
فهرست منابع پایان مقاله خودداري کنيد .بهترست در تدوین مقاله از پایاننامهها بهصورت خيلي محدود استفاده شود .هيچ نوع
اطالعات بخش نتایج و یا بحث در بخش مقدمه ارائه نگردد .مطالب بخش بررسي منابع ،با افعال زمان حال ساده بيان شوند.
آخرین پاراگراف مقدمه را به ذکر هدف یا اهداف تحقيق اختصاص دهيد ،و آن را بهطور دقيق و واضح و البته خالصه براي
خواننده بيان کنيد.

-

مواد و روشها
در پاراگراف بخش مواد و روشها ،منطقة مورد مطالعه با استفاده از نقشهاي واضح معرفي ميشود .در این بخش مختصات
جغرافيایي گوشة شمالغرب و جنوبشرق منطقه ذکر ميگردد و اسامي جغرافيایي بهکاررفته در متن مقاله که براي درک مطلب
مورد نياز است ،روي نقشه معرفي ميشوند .محل منطقه نيز روي نقشة کشور عالمتگذاري و مشخص ميگردد.
دادههاي ماهوارهاي استفادهشده در تحقيق ،بعد از پاراگراف معرفي منطقة مورد مطالعه ،با ذکر نوع سكو ،سنجنده ،باندهاي
استفادهشده ،تاریخ دریافت داده و مواردي از این دست بهطور کامل و خالصه معرفي ميشود.
روش کار باید دقيق و گویا بهگونهاي تدوین گردد که خواننده بتواند با همان روش ارائهشده ،کار مشابه را انجام دهد و به
نتيجة مشابه دست یابد .از ذکر مطالب ،به شكل بررسي منابع بهعنوان توضيح روش کار خودداري شود ،چنين مطالبي را ميتوان
در بخش مقدمه توضيح داد و در بخش مواد و روشها نكات اجرایي استفادهشده در تحقيق معرفي شوند و منابع استفادهشده نيز
ارجاع داده شوند .از ارائه نتایج بررسي و یا هر نوع بحث در این بخش خودداري گردد .در بخش مواد و روشها کلية
شاخصهاي بهکاررفته ،سمبلها ،روش دقيق آناليز تصاویر ،روشهاي رگرسيوني و آماري اعمالشده ،نحوة ارزیابي و کنترلهاي
ميداني و روشهاي اعتبارسنجي نتایج مطالعه بهطور دقيق بيان گردد .اگر از روشهاي فيزیكي ،تجزیة شيميایي،
اندازهگيريهاي ميداني و مانند اینها در تحقيق استفاده شده است ،روشهاي آناليز و بررسي بهطور دقيق و در صورت استفاده از
روشهاي ذکرشده در منابع با ذکر منبع ،شرح داده شود .براي ذکر روش کار اعمالشده از افعال در زمان گذشتة ساده و
بهصورت مجهول استفاده شود .از ذکر نام نرمافزارها خودداري گردد مگر در مقاالتي که در آنها نرمافزار طراحي شدهاند ميتوان
براي مقایسه نام آنها را ذکر کرد.

-

نتايج
دستاوردها و یافتههاي تحقيق ،نتایج محسوب ميشوند که بهصورت نقشه ،نمودار ،جدول و عكس ارائه ميشوند .متناسب با
ترتيب ارائه نقشهها ،نمودارها و دیگر تصاویر ،نتایج تحقيق هم ارائه ميشوند .از ارائه هر نوع بحث و نتيجهگيري یا مطالب
بررسي منابع در بخش "نتایج" ميبایست خودداري شود .درصورت تشخيص نویسندگان به ارائه این بخش همراه با بخش
بحث ،ميتوان "نتایج و بحث" را در هم ادغام و همزمان تدوین کرد .براي ذکر نتایج از افعال در زمان گذشته ساده استفاده
ميشود.
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-

-

-

-

-

-

جدولها و شکلها
نوشتة جدولها ،نقشهها ،نمودارها و کلية تصاویر باید کامالً واضح و خوانا باشد .درصورتيکه مثالً مختصات نقشه ناخواناست ،از
درج آن خودداري و نقشه بدون مختصات ارائه شود .نقشهها ،نمودارها و عكسها را تحت عنوان "شكل" نامگذاري کنيد و براي
تمامي آنها شماره تعيين کنيد .براي شرح جدولها و شكلها در متن از زمان حال ساده استفاده شود ،مثل" :جدول  1نشان
ميدهد  ."...براي جدولها جداگانه شماره تعيين شود و بهترتيب ظهورشان در مقاله شمارهگذاري گردند و در نزدیکترین
جایيکه براي نخستين بار در متن به آنها اشاره ميشود ،ارائه گردند .هر کدام از شكلها و جدولها عنوان مشخص و گویا داشته
باشند و اطالعات مشابه و یا موازي ارائه نكنند ـدادههاي جدول بهصورت نمودار نشان داده نشود .عنوان جدولها در باال و
عنوان شكلها در زیر آنها قرار گيرد و از آوردن عنوان در داخل کادر و همراه شكل و یا داخل جدول خودداري گردد .از حداقل
ممكن تعداد شكل و جدول در مقاله استفاده کنيد .عنوان شكلها باید گویاي نكتهاي باشند که نویسنده ميخواهد به خواننده
منتقل کند .جدولها و شكلها متناسب با عرض صفحة نشریه تدوین شود بهطوريکه شكلها و جدولهاي کوچک متناسب با
یک ستون مقاله  7سانتيمتر و شكلها و جدولهاي بزرگتر  14/5سانتيمتر بيشتر نباشند .شكلها و جدولها روي لوح فشرده
در پوشة جداگانه ،همراه مقاله ارسال شوند .اگر شرح ستونهاي جدول طوالني است و اندازه آن را افزایش ميدهد ،با نوشتن
عالئم اختصاري آن را کوتاهتر کنيد و عالئم اختصاري را در زیر جدول با استفاده از اعداد ایتاليک با فرمت تواني و یا اندیس
شرح دهيد .خطوط افقي و عمودي جدول را حذف و فقط سه خط افقي را که عبارتاند از حد باال و پایين جدول و خط زیر سطر
شرح ستونها رسم کنيد .از رنگيکردن سطرهاي جدول خودداري کنيد.
فرمولنويسی
فرمولها ميبایست بهصورت ریاضي و با عالئم اختصاري نوشته شوند و در زیر هر فرمول تمامي عالئم اختصاري و یا متغيرها
معرفي گردند .براي نامبردن از فرمولها از واژة رابطه استفاده شود و بهترتيب ظاهرشدن در متن مقاله شمارهگذاري شوند .الزم
است تمامي رابطهها شمارهگذاري شوند و شمارة آنها در سمت راستشان بهصورت "رابطه ( ")1نوشته شود .از نوشتن تكراري
رابطه خودداري شود و هر جا که الزم است شمارة آن ذکر گردد.
اسامی علمی گیاهان
اسامي علمي گياهان و یا جانوران باید با فونت ایتاليک و طبق روش خاص و مرسوم آن در بيولوژي نوشته شود ،که شامل اسم
جنس ،اسم گونه و اسم مؤلفِ گونه ميگردد .اسم مؤلفِ گونه و نيز تيرههاي گياهي و یا جانوري ایتاليک نوشته نميشود.
بحث و نتیجهگیري
دو بخش "بحث" و "نتيجهگيري" ميتوانند جداگانه یا با یكدیگر تحت یک عنوان تدوین شوند .اگر "نتایج و بحث" یکجا
تدوین شدهاند ،بخش "نتيجهگيري" جداگانه ارائه خواهد شد" .بحث" در اینجا در جهت اهداف و فرضيههاي ارائهشده در بخش
"مقدمه" و "مواد و روشها" در حدود نتایج تحقيق حاضر ارائه ميشود .مقایسة نتایج تحقيق حاضر با نتایج تحقيقات اخير و
تازة دیگر محققان در منابع معتبر علمي الزامي است و ميبایست متناسب با محتواي مقاله انجام گيرد .ارائه مطالب و جملههاي
مشخص و روشن بهدستآمده از دستاوردهاي مطالعات نویسندگان مقالة حاضر در جهت تبين ایدههاي نو ،و مواد و روشها در
بخش "بحث" الزامي است.
سپاسگزاري
تشكر و قدرداني از سازمان تأمينکنندة داده و یا هر نوع تسهيالت در پيشبرد مطالعة حاضر ،در این بخش انجام ميگيرد.
چنانچه مخارج مالي پژوهش یا تهية مقاله از سوي مؤسسهاي تأمين شده باشد ،باید نام مؤسسه در پایان مقاله در قسمت تشكر
و قدرداني پيش از فهرست منابع درج شود .تشكر نویسندگان یک مقاله از یكدیگر مرسوم نيست.
منابع
منابع در متن مقاله بهصورت "نام خانوادگي و سال" به فارسي و انگليسي مطابق هجي دقيق و همانند فهرست منابع براي مأخذ
فارسي و انگليسي در داخل پرانتز بيان ميشود .براي مقاالت با یک یا دو نویسنده ،نام خانوادگي آنها ذکر گردد .ولي براي
مقاالت با بيش از دو نویسنده ،فقط نام خانوادگي نویسنده اول ذکر ميشود و کلمة "همكاران" براي مقاالت فارسي و
" "et al.براي مقاالت انگليسي به دنبال آن اضافه ميشود.
(علويپناه)1385 ،؛ (فرجزاده اصل و محمودي)1332 ،؛ (محمودي و همكاران)1332 ،؛ )(Khorram et al., 2212؛ (Kwok,
).2214
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اگر در متن نام نویسنده در ابتداي جمله براي نقلقول ذکر ميشود ،نام نویسنده را در ابتدا و سپس سال را داخل پرانتز بيان
کنيد" :محمودي و همكاران ( )1332ارزیابي مقادیر روي را با  ...توصيه ميکنند".
از پرانتز فقط براي ذکر منابع در متن استفاده شود .استفاده از پرانتز براي توضيح و یا شرح مطلبي در متن رایج نيست ،لذا از
ذکر هر نوع مطلبي در پرانتز خودداري شود.
منابع پایان مقاله بهترتيب الفبا و به فارسي و انگليسي تدوین شوند .همة منابعي که در متن به آنها ارجاع داده شده است
ميبایست در فهرست منابع ارائه گردند و منابع ذکرشده در این فهرست نيز ميبایست در متن استفاده شده باشند .منابع ارائهشده
باید براي عموم خوانندگان دردسترس باشند ،از اینرو به یادداشتهاي خصوصي ،مكاتبات شخصي و مواردي که پيشتر اشاره
شد ،ارجاع داده نشود .نویسنده(گان) موظفاند صرفاً به مقاالتي ارجاع دهند که شخصاً آنها را مطالعه کردهاند .ابتدا منابع فارسي
و پس از آن منابع انگليسي هریک بهترتيب حروف الفبا ذکر ميشوند:
الف) مجله فارسي:
فرجزاده اصل م ،.ع .محودي ،1332 ،پهنهبندي آسيبپذیري آبهاي زیرزميني با کمک الگوریتمهاي فازي عصبي (مطالعة
موردي :استان زنجان) ،سنجش از دور و  GISايران ،سال سوم ،شماره اول ،صص.1-17 .
محمودي ش ،.م.نادري ،ج .محمدي ،1332 ،قابليت استفاده از دادههاي ماهواره  IRS-P6LISS-IIIبراي تعيين خاکهاي
آلوده به روي ،سنجش از دور و  GISايران ،سال سوم ،شماره سوم ،صص.43-62 .
ب) کتاب فارسي:
علويپناه س.ک ،1385 ،.سنجش از دور حرارتي و کاربرد آن در علوم زمين ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
ج) مجله غيرفارسي:
Kwok, R., 2214, Declassified High-resolution Visible Imagery for Arctic Sea Ice
Investigations: An overview, Remote Sensing of Environment, 142: 44-56.

د) کتاب غيرفارسي:
Khorram, S., Koch, F.H., van der Wiele, C.F., Nelson, S.A.C. 2212, Remote Sensing,
Springer, London.

ه) فصلی از کتاب
Chen, X., Giri, C.P., Vogelmann, J.E., 2212, Land-Cover Change Detection, In: Remote
Sensing of Land Use and Land Cover: Principals and Applications, Edited by: Giri C.P.,
Taylor & Francis, New York, PP. 153-176.

-

پاورقی (زيرنگاشت)
ذکر مطالب در پاورقي بالمانع است.
توجه
مسئوليت صحت و اعتبار علمي مطالب برعهدة نویسنده(گان) مقاله است .مقالهها بهترتيب تاریخ ارسالشان به نشریه بررسي
ميگردند .حق چاپ مقاله پس از پذیرش هيئت تحریریه ،در انحصار "نشریه سنجش از دور و  GISایران" خواهد بود.
فایلهاي مقاله از طریق سامانه پند نشریات دانشگاه شهيد بهشتي ارسال گردد .آدرس پستي نشریه براي اطالع نویسندگان
محترم عبارت است از" :تهران ،اوين ،دانشگاه شهید بهشتی ،انجمن سنجش از دور و  GISايران ،دفتر نشريه
سنجش از دور و  GISايران".
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