
  
  
  

  
  

  پژوهشی)-(علمی
  
  
  

نظام نمایه سـازي مرکـز   » ایران ژورنال«،  www.isc.gov.ir) به نشانی ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسالم (این نشریه در 
به  )magiranاطالعات نشریات کشور( بانک و www.ricest.ac.ir) به نشانی RICeSTاطالع رسانی علوم و فناوري(منطقه اي 

  .شود مینمایه  www.magiran.comنشانی 

  
  

  

  
 
 
  

  نهم، شماره پنجم سال
  1394تابستان بهار و 

 



  نشریه روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن
  پژوهشی)-(دو فصلنامه علمی

 
  دانشکده مهندسی معدن و متالورژي -دانشگاه یزد صاحب امتیاز و ناشر:

  دکتر علیرضا یاراحمدي بافقی مدیر مسئول:
  دکتر محمد فاتحی مرجی سردبیر:

  مهندس سیدکاظم میردهقان مدیر اجرایی:
  تحریریه:هیات 

  دانشگاه یزد) -مهندسی معدن، ژئوفیزیک -دکتر عبدالحمید انصاري(دانشیار
  دانشگاه شاهرود)-مهندسی معدن، استخراج -(دانشیار دکتر سیدمحمداسماعیل جاللی

  )دانشگاه تربیت مدرس -مهندسی معدن، فراوري مواد معدنی -دکتر احمد خدادادي (دانشیار
  دانشگاه یزد) -هندسی معدن، فراوري مواد معدنیم -دکتر علی دهقانی (دانشیار

  دانشگاه شهید باهنر کرمان) -مهندسی معدن، مکانیک سنگ -دکتر رضا رحمان نژاد (استاد
  )دانشگاه شهید باهنر کرمان -شناسی اقتصادي زمین -دکتر حجت اله رنجبر (استاد

  )امیرکبیردانشگاه صنعتی  -مهندسی معدن -دکتر مجید عطایی پور (دانشیار
  دانشگاه یزد) -مهندسی معدن، استخراج -دکتر جواد غالم نژاد (دانشیار

  دانشگاه یزد) -مکانیک سنگ، مهندسی معدن -دکتر محمد فاتحی مرجی (دانشیار
  دانشگاه صنعتی اصفهان) -مهندسی معدن، اکتشاف -دانشیاردکتر احمدرضا مختاري(

  دانشگاه یزد) -ژئومکانیک ،مهندسی معدن -دکتر علیرضا یاراحمدي بافقی (استادیار

  هی پورابوالفضل عبدال دکتر -علیرضا جبین پورمهندس  :يویراستار
  حامیان:

  بافق -شرکت سنگ آهن مرکزي ایران
  پژوهشکده مهندسی معدن دانشگاه یزد

  انجمن مهندسی معدن ایران
 - 89195-741صندوق پستی:  -دانشکده مهندسی معدن و متالورژي -دانشگاه یزد -خیابان پژوهش -صفائیه -یزد نشانی:
  035-38210995دورنگار:  -035-38210994تلفن: 

 .r.ac.iyazdwww.anm تارنما: journal@journals.yazd.ac.ir-mm رایانامه:
  

  از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري 15/10/1393مورخ  189584/18/3پژوهشی به شماره -داراي درجه ي علمی
  )1391(بهار و تابستان  3از شماره 

  
  



  
  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 ي ترکیبی تحلیلی ـ عـددي    ها 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  شروي 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
  

ي نتـایج   نماید کـه ارائـه دهنـده    مقاالتی را چاپ می هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن روشپژوهشی -نشریه علمی
  در راستاي اهداف این نشریه باشد.هاي بنیادي و کاربردي  پژوهش

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

  معذور است. ،ي تکمیل شده نداشته باشد تعهدنامه
  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 -

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

 باشد. Times New Romanمورد استفاده 
 مراجع و منابع در متن به صورت شماره و ترتیبی آورده شود. -
 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  -
  کلمه باشد و در یک پاراگراف تنظیم شود. 250 بیشینهو  150 کمینهارسی باید داراي پ ي چکیده -
 ي بلند تنظیم شود. راهنماي تنظیم در تارنماي نشریه موجود است. ي انگلیسی باید به صورت چکیده چکیده - 
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
 
  

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



  مرجع نویسینحوه ي صحیح 
با توجه به مصوبه ي هیات تحریریه نشریه روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن، الزم است تا همه ي 
ه   مراجع مورد استفاده در متن مقاالت در بخش مراجع به صورت انگلیسی آورده شود. بنابراین نویسندگان باید ـب

  صورت زیر برگردان مراجع را در مقاله وارد کنند.
 APAدهی در مقاالت باید به صورت ترتیبی و شمارشی باشـد و در بخـش مراجـع بایـد از اسـتاندارد      مرجع 

  شود. توصیه می EndNoteاستفاده شود. جهت سهولت، استفاده از گوگل اسکالر و همچنین نرم افزار 
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  فرم تعهد نامه چاپ مقاله در نشریه روش هاي تحلیلی و عددي در مهندسی معدن

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

  نمایم: ي پژوهشی به این نشریه ارسال نموده و تعهد می مقاله
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.
رجی قبل و بعد از ارسال مقاله به نشریه، براي هیچ نشریه داخلی و خارجی و هیچ کنفـرانس داخلـی و خـا    - 2

 ارسال نشده و نخواهد شد.
 .نخواهد شدداده  و ترتیب آنها مقاله ، تغییري در نویسندگانپذیرشپس از  - 3
 پس از پذیرش نهایی مقاله، انصراف یا تجدید نظر در محتویات مقاله مجاز نیست. - 4

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