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  اهداف و محورهاي فعالیت نشریه

  

ي هـا  حوزهي مرتبط با ها یو مهندسي در مهندسی معدن و عددي تحلیلی ها روش و توسعهتبیین  شناخت،

ي هـا  يو فنـاور  سـت یز طیمحـ اکتشاف، استخراج و فراوري مواد معدنی، مکانیک سنگ، سدسازي، تونل سازي، 

ي ها روشي تجربی ـ تحلیلی،  ها روش. لذا مقاالتی که شامل ارائه استهدف این نشریه  نیتر یاصلمعدن کاري 

در  هـا  آن و کـاربرد یلی ـ عـددي    ي ترکیبی تحلها مدل اي عددي و یها روشي، توسعه ساز هیشبنوین تحلیلی، 

ي هـا  لیتحلبه  توان یم. از دیگر عناوین مورد نظر ردیگ یممورد توجه قرار  ،ي فوق باشدها یمهندسمسائل  حل

ي هـا  روشي زمـین آمـاري،   هـا  روشي آمـاري،  هـا  روشي ریاضـی،  ها مدلي چند مقیاسی، ها روشبرگشتی، 

 ،رندیگ یمي عنوان ا انهیراي ها روشکه اغلب  ها آني عصبی و...) و ترکیبی از ها شبکهژنتیک، تمیالگورهوشمند(

  اشاره نمود.

ی، ژئوفیزیـک،  شناسـ  نیزمـ ي مرتبط با مهندسی معدن و علـوم وابسـته مثـل    ها نهیزملذا کلیه محققان در 

ي هـا  سیسـرو ژئوشیمی، هیدروژئولوژي، طراحی معادن سـطحی و زیرزمینـی، عملیـات اصـلی معـدن کـاري،       

معـدن، مکانیـک خـاك و     سـت یز طیو محـ ي بازسـاز کاري، خردایش، جداسازي، لیچینگ و بیو لیچینگ، معدن

و ذخـایر   و گـاز ی، مهندسـی نفـت   نـ یرزمیزي و فضـاها مکانیک سنگ، مهندسی عمران، مهندسی سـد، تونـل   

  .شوند یممعدنی از جمله مخاطبین نشریه محسوب  آالت نیماشو  ها يفناوری و مهندسهیدروکربوري 

  



  راهنماي نگارش مقاالت
  

پژوهشی روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن مقاالتی را چـاپ مـی نمایـد کـه ارائـه دهنـده ي نتـایج        -نشریه علمی
  در راستاي اهداف این نشریه باشد.پژوهش هاي بنیادي و کاربردي 

نشریه امکان پذیر است. نویسنده ي مسئول باید به همراه مقاله، فرم تکمیل شده ي دریافت مقاالت تنها از طریق تارنماي  -
تعهد نامه توسط همه ي نویسندگان را اسکن نموده در در سـایت بارگـذاري نمایـد. نشـریه از بررسـی مقـاالتی کـه فـرم         

  تعهدنامه ي تکمیل شده نداشته باشد معذور است.
  ي نویسنده یا نویسندگان مقاله است. مسئولیت محتوا و اصالت مقاله به عهده -
  

  نحوه ي تدوین مقاله:
(به دو و کلمات کلیدي (به دو زبان)، چکیده (به دو زبان)، مشخصات، نویسندگان و (به دو زبان)هر مقاله باید شامل عنوان -

 منابع باشد.، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، نتیجه گیري، تشکر و قدردانی(در صورت نیاز) و زبان)
 مقاالت ارسالی باید به صورت یک ستونی تنظیم شود.  -
 است. B Nazaninقلم مورد استفاده در کل متن  -
 باشد. singleفاصله ي سطر ها به صورت  -
 پررنگ نوشته شود. 16عنوان مقاله باید با قلم  -
 پررنگ نوشته شود. 9پر رنگ و توضیحات آن ها با قلم  12اسامی نویسندگان با قلم  -
 پررنگ نوشته شود. 10چکیده فارسی و کلمات کلیدي با قلم  -
 پررنگ نوشته شود. 11پررنگ و عناوین فرعی با قلم  12عناوین اصلی متن با قلم   -
 نوشته شود. 12بدنه ي اصلی مقاله با قلم  -
 تصاویر و جداول تا جایی که ممکن است به صورت فارسی باشد، چه توضیحات، چه اعداد. -
 پررنگ نوشته شود. 10ها و جدول ها با قلم توضیحات شکل  -
 تنظیم شود. 11جدول ها با قلم  -
و نـوع قلـم    الحات و کلمات انگلیسی در متن، قلم آن باید یک شماره کمتر از متن اصلیطدر صورت استفاده از عالئم، اص -

 باشد. Times New Romanمورد استفاده 
 آورده شود.مراجع و منابع در متن به صورت شماره و ترتیبی  -
 با توجه به چاپ سیاه و سفید مقاالت، تا جایی که امکان دارد، تصاویر در این راستا تهیه شود. -
 نوشته شود. Microsoft Equation 3روابط موجود در متن با استفاده از  -
گردان دقیـق از  کلمه باشد. چکیده و کلمات کلیدي انگلیسی باید بر 250و حداکثر  150چکیده فارسی باید داراي حداقل  -

 همتاي فارسی باشد.
و جداول را در  یرتصاو یکنند. تمام یهستون ته یکو در  section خود را بدون هرگونه يالزم است مقاله  یسندگاننو -

 .خود قائل نباشند يدر ابتدا برا یتیمحدود یچگونهخود قرار داده و بابت تعداد صفحات ه يجا
-  

  
  رد نظر در ساختار مقاله، مقاله ي ارسالی به نویسنده برگردانده خواهد شد.توجه: در صورت عدم رعایت موارد مو

  
  



  نحوه ي صحیح مرجع نویسی
  کتاب فارسی:

  (سال انتشار)، عنوان کتاب، نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر. یسندگان،نو یا یسندهنام نو ی،نام خانوادگ
  

  مقاله نشریات فارسی:
مداخلـه در آن،   يکالن شهرها و راهکارهـا  يفرسوده شهر يانواع بافت ها ی، بررس)1390محمد، (، ییو رضا ی، علياحمد

  .1390، تابستان ، سال پنجم، شماره اولیانسان یايجغراف یپژوهش ی، فصلنامه علم: شهر تهرانينمونه مورد
  

  مقاله کنفرانس فارسی:
ـ  Mathews Laubscherيطبقـه بنـد   يراهکارهـا  ي یسه، مقا)1390(شهرضا،  یاوري يو مهد یرضاپور، عل ینجب  یشدرپ

  کشور یو اکتشافات معدن یشناس ینتهران، سازمان زم ین،علوم زم ییگردهما ینام یتوده سنگ، س یبتخر یتقابل ینیب
  

  پایان نامه ها:
  و گروه.و نام استاد راهنما، دانشگاه  ینامه، نام خانوادگ یان(سال)، عنوان پا یسنده،نام نو ی،نام خانوادگ

  
  کتاب انگلیسی:

Brown, E. T. (2007). Block Caving Geomechanics: International Caving Study 1997-2004. Julius 
Kruttschnitt Mineral Research Centre, the University of Queensland. 

  
  مقاله نشریات انگلیسی:

Laubscher, D. H. (1990). A geomechanics classification system for the rating of rock mass in mine 
design. JS Afr. Inst. Metall, 90(10), 267-273. 

  
  مقاله کنفرانس انگلیسی:

Kendorski, F. S., Cummings, R. A., Bieniawski, Z. T., & Skinner, E. H. (1983, January). Rock 
mass classification for block caving mine drift support. In 5th ISRM Congress. International Society 
for Rock Mechanics. 

  
  

  توجه: در صورت عدم رعایت موارد مورد نظر در ساختار مقاله، مقاله ي ارسالی به نویسنده برگردانده خواهد شد.
  



  روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدنفرم تعهد نامه چاپ مقاله در نشریه 

 ي مسئول مکاتبات مقاله با عنوان ....................................................اینجانب ............................................................................ نویسنده
............................................ را جهت بررسی و چاپ به عنوان .............................................................................................................................

  مقاله ي پژوهشی به این نشریه ارسال نموده و تعهد می نمایم:
ه   - 1 محتویات علمی این مقاله متعلق به نویسندگان بوده و تا کنون در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی ـب

 چاپ نرسیده است.
قبل و بعد از ارسال مقاله به نشریه، براي هیچ نشریه داخلی و خارجی و هیچ کنفـرانس داخلـی و خـارجی     - 2

 ارسال نشده و نخواهد شد.
 ر نویسندگان مقاله داده نمی شود.پس از تکمیل فرم تعهد، تغییري د - 3
 پس از پذیرش نهایی مقاله، انصراف یا تجدید نظر در محتویات مقاله مجاز نیست. - 4

  در صورتی که خالف موارد مذکور مشاهده شود، کلیه ي عواقب آن متوجه نویسندگان خواهد بود.
  

  مشخصات سایر نویسندگان
  ءامضا  رتبه علمی  محل اشتغال  نام و نام خانوادگی

        
  

        
  

        
  

        
  

  
  مشخصات تماس نویسنده مسئول مکاتبات:

  رایانامه: ............................................................................................... ..............................شماره تماس: ...................
  ..................................اشتغال:......................................................................................................................آدرس محل 

  
 امضاءتاریخ و 

  

  



  نخستسخن 
  

آغـازش بـا    که پیامبر رحمت و مغفرت (ص). در ایام دهه کرامت، ده روزيبا نام خداوند جان و خرد و با درود بر 
است، نسخه پاییز و زمستان ) ع( الرضا و پایانش با والدت حضرت ابوالحسن علی بن موسی (ع) والدت حضرت معصومه

سال جاري  و امید است با توجه به استقبال خوب نویسندگان محترم نشریه، نسخه اول را آماده چاپ نموده1393سال
  به چاپ رسانده و به این ترتیب نشریه به روز رسانی شود. 1394را حداکثر تا پایان مهرماه 

چنانچه در وبگاه نشریه نیز اطالع رسانی شد، بر اساس تجربه دیگر نشریات کشور و به دلیل یکی دو اتفاق بوجود 
گرفتند تـا عـالوه بـر اجبـاري نمـودن امضـاي       آمده در مالکیت معنوي مقاالت، هیات تحریریه محترم نشریه تصمیم 

نامه که نویسندگان و ترتیب نقش آفرینی ایشان را مشخص می نماید، یک عضو هیات علمی دانشگاه ها و مراکز  تعهد
تحقیقاتی کشور در این ترکیب حضور داشته باشند تا قبل از ارسـال هـر مطلبـی، عمـال توسـط ایشـان داوري اولیـه        

اگر مقاله مستخرج از پایان نامه دانشجویی باشد، الزم است تا استاد راهنما یا مشـاور دانشـجو   گیرد. همچنین  صورت
مسئول مکاتبات و ارسال مقاله به نشریه گردد تا عالوه بر اطمینان از توجه ایشان به پژوهشی بودن مقاله، مشـکلی از  

  جهت مالکیت معنوي مقاله بوجود نیاید.
آغاز شد که تب انتشار مقاالت بخصوص مقاالت التین باال گرفت و بازار دیگري به نام البته مشکالت فوق از زمانی 

ها بر دانشجویان تحصیالت تکمیلی در انتخاب اول و دوم اسـتاد راهنمـا و مشـاور     مقاله نویسی بوجود آمد. محدودیت
تحقیقاتی دیگر و یا صنعت را چنان شدت گرفت که کمتر دانشجویی یاراي انتخاب استاد متخصص از دانشگاه و مراکز 

داشت و این تب چنان کرد که حتی اساتید دانشکده ها را نیز بعضا در مقابل هم قرار داد. اما اگر نیک بنگریم متوجـه  
می شویم که دوریست باطل که خروجی آن نه مسئله اي را از کشور حل می نماید و نه منجر بـه انتقـال فنـاوري یـا     

کالی وجود دارد اگر استادي حتی خارج از تیم اولیه پایان نامه و یا طرح تحقیقاتی کـار در  توسعه آن می شود. چه اش
خور تقدیري براي من و یا دانشجوي من انجام دهد و من نوعی مقاله آن مطلب را به نام آن اسـتاد چـاپ کـنم. ایـن     

که نام ده نفر در ابتداي مقاله من قرار  خود نوعی استفاده از برند دیگران در کار تحقیقاتی من است و چه اشکالی دارد
  علم کنم.  گیرد که این نیز خود ارزش است و چقدر زیباست که وسعت نگاهم را به وسعت 

شاهد برگزاري کنفرانس ملی فناوري هاي معدنکاري ایران بـا همکـاري پژوهشـکده     94بهمن ماه 2دي ماه تا 30
یـن همـایش بـا    نگ آهن مرکزي در دانشگاه یزد خواهیم بـود. ا مهندسی معدن، پارك علم و فناوري یزد و شرکت س

اي  رشـته  یا در حال توسعه در بخش معدن، صنایع معدنی و حوزه هاي بـین  و هدف معرفی فناوري هاي توسعه یافته
ارائـه آخـرین دسـتاوردهاي پژوهشـگران      وبرگزار می شود. ارتقاي توان معادن کشور در دستیابی به این فناوري هـا  

همچنـین پیگیـري ایجـاد منطقـه ي ویـژه ي فنـاوري هـاي        ، شگاهی و صنعتی و مبادله ي تجربیات در این رابطهدان
لذا می طلبـد تـا کلیـه متخصصـین کشـور بخصـوص رشـته هـاي فنـی           .استدیگر اهداف این همایش  ازمعدنکاري 

روش هـاي  ي، در معـدنکار  یننـو  يهـا  يکاربرد فنـاور مهندسی عزم خود را جزم نمایند هر آنچه تا امروز در توسعه 
فنـاوري در روش  و  مکانیک، برق و اتوماسیون ماشـین آالت معـدنی  ، مدیریت انتقال و توسعه فناوري هاي معدنکاري

  اندوخته اند را براي ارائه در این همایش ملی ارسال نمایند. هاي اندازه گیري و محیط زیست
  گان محترم هستیم چون مطمئنیم که راهگشاي ما خواهد بود.منتظر انتقادها و پیشنهادهاي سازنده شما خوانند

  
  سردبیر  مدیر مسئول
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