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 راهنمای نویسندگان

 کوتاه و مروری پژوهشی، مقاالت توانند می زیست محیط حوزه فعاالن و کارشناسان دانشجویان، •

 نشریه ایمیل به آبانه زیست محیطی در مجل چاپ برای ار خود طبیعی منابع با مرتبط

 abanjournal@gmail.com نمایند ارسال. 

 .باشند صفحه 5 حداکثر و 2 حداقل بایستی شده ذکر فرمت اساس بر یارسال مقاالت •

متر و سانتی 5/2طرف  هر از هاحاشیه متر،سانتی یک خطوط بین فاصله ستونی، دو صورت به مقاله •

 ارسال گردد. Wordفایل 

 B Titr  16 مقاله عنوان

 B Nazanin (Bold)  12 نویسندگان اسامی

 B Nazanin  12 نویسندگان سمت یا و آدرس

 B Zar  12 کلیدی کلمات و چکیده

 B Nazanin  14 مقاله متن

 Times New Roman  12 التین واژگان

 B Nazanin  14 (Bold) ....(عنوان اصلی)مقدمه، مواد و روشها و 

 

آورده شود.  Boldنازنین و به صورت  12قلم  با و آن باالی در جدول عنوان و آن زیر در شکل عنوان •

 .شود استفاده نقطه نشان از نباید هاجدول و هاشکل عنوانپس از 

 . شود استفاده )ایتالیک(اریب  از جانوری و گیاهی هایگونه علمی اسامی برای تنها مقاله متن در •

 شمار(  کلیدی واژگان ، )مقاله از گویایی و فشرده یمجموعه(  چکیده شامل باید پژوهشی هایمقاله •

 . باشند منابع و گیرینتیجه و بحث ها،یافته ها،روش و مواد ، مقدمه،)واژه شش بیشینه:

 . شود آورده الفبا حروف ترتیب به انگیسی، منابع سپس و فارسی منابع ابتدا منابع بخش در  •

 به باید مقاله متن در ارجاع د. شو آورده مقاله پایان در چنینهم و متنی درون صورت به باید منابع •

 ,Vijayan)مانند:  انتشار سال سپس و مولفان یا مولف نام ابتدا که ایگونه به، باشد پرانتز داخل شیوه

، برای منابع بیش از دو نویسنده با ذکر نام خانوادگی نویسنده اول به جای نام سایر نویسندگان (2008

et al مانند: )ایتالیک نباشد( ذکر گردد (Peak et al., 2004). 

 بخش و ها روش و مواد بخش نگارش برای الزامی کوتاه و مروری مقاالت در است ذکر ایانش •

 .ندارد وجود نتایج
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