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قابل توجه نویسندگان محترم
 ذکر منابع مورد استفاده الزامی است.
 ذکر عنوان انگلیسی مقاله الزامی است.
 دفتر فصلنامه از عودت مقاله ها معذور می باشد.
 مقاله ها باید مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی باشد.
 ارسال مقاالت صرفا بایستی از طریق پست الکترونیکی انجام شود.
 ضروری است درخواست چاپ مقاله ها ،به امضای همه مؤلفین رسیده باشد.
 متن کامل مقاله ها حداکثر در  10صفحه با قلم میترا یا لوتوس  12تایپ شده باشد.
 هیأت تحریریه فصلنامه در رد یا قبول ،ویرایش و خالصه کردن مقاله های ارسالی آزاد است.
 تصاویر و جداول استفاده شده در مقاله می بایست به صورت فایل های جداگانه در انتهای مقاله ارسال شود.
 معرفی دو نفر دارای مدرک دکتری جهت داوری مقاله به همراه مشخصات ،تلفن تماس و ایمیل الزامی است.
 هر مقاله شامل عنوان مقاله ،چکیده ،مقدمه ،مواد و روشها ،مشاهدات و نتایج ،بحث و فهرست منابع می باشد.
 مطالب مندرج در مقاله ،لزوما مبین رأی و نظر این فصلنامه نبوده و مسؤولیت پاسخ گویی با نویسندگان است.
 این نشریه در پایگاه اطالعات نشریات کشور و وب سایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی نمایه می شود.

نشانی دفتر فصلنامه :تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان برادران عبدا ...زاده ،خیابان شهرستمی،
پالک  ،2کدپستی ،1415633861 :صندوق پستی 14145-561

پژوهشی ،اطالع رسانی و آموزشی
سال چهاردهم ،شماره  ،54زمستان 1395

ISSN: 1735-1545

صاحب امتیاز:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی کشور
مدیرمسؤول:
دکتر محمد علی کمالی سروستانی
سردبیر:
دکتر صمد رفیعی
امور اجرایی:
مهندس هادی دادجو
اعضای هیأت تحریریه

(به ترتیب حروف الفبا):

دکتر علی آهون منش ،دکتر کاظم ارزانی،
دکتر لورنس انویه ،دکتر سید امین ا ...تقوی
مطلق ،دکتر سید مجتبی خیام نکویی ،دکتر
علی سالجقه ،دکتر محمد شاهدی ،دکتر
فرود شریفی ،دکتر نوشین طغرایی ،دکتر
رمضان طهماسبی ،دکتر پیمان فلسفی ،دکتر
احمد علی کیخا ،دکتر منوچهر گرجی ،دکتر
حمید گشتاسب میگویی ،دکتر محسن
محسنی ساروی ،دکتر رضا ولی زاده ،دکتر
عباس همت
لیتوگرافی ،چاپ و صحافی:
اندیشه ایده تابان
صفحه آرایی:
هادی دادجو
گستره توزیع:
سراسر کشور

www.iaeo.org
Email: journal@iaeo.org
نشانی چاپخانه :تهران ،پل چوبی ،دروازه شمیران ،خیابان
مازندران ،پالک 211

