
 راهنماي تهيه مقاله

شود براي جلوگيري از تأخير در داوري و انتشار به موقع نشريه، هنگام ارساا  مقالاه باه    از مؤلفان گرامي تقاضا مي

 :نکات زير توجه فرمايند

 :مقاالت يبررس شرايط

  .اشدديگر ارسا  شده ب درج در مجله يبه چاپ رسيده و يا اينکه برا يدر مجله علم مقاله نبايد قباًل  -1

 .کننده استمسئوليت مقاله و ترتيب نام نويسندگان برعهده شخص مکاتبه  -2

و التاي  کاه در مناابع از انهاا اساتفاده شاده        ياحتاراز شاده، اساام    يخارج يهااالمکان از کاربرد واژهيحت  -3

 بنويسيد. يرا در مت  مقاله به فارس يخارج يهاها، مواد و ساير واژهمکان ،يعلم يهاواژه

متر حاشيه از هر طرف، و با درج شماره صافهه و  يسانت 5/2با حفظ  يتک ستون مقاالت بايد به صورت  ه:ه مقالتهي

 15 حاداکرر در  Times New Roman 10 يو انگليسا  B Lotus 12 يمتر و با فونات فارسا  يسانت 5/1فاصله سطور 

 .تهيه و ارسا  گردد صفهه

 : احل زير الزم است، مريارسا  مقاله به صورت الکترونيک يبرا

 ياختصاص يپر کردن فرم ثبت نام و ورود به وبگاه با نام کاربر  -1

 )صفهه ي)در باال يورود به صفهه شخص -2

 پر کردن فرم ارسا  مقاله و اطالعات و مشخصات مربوط  -3

  و افزودن ضمايم و اطالعات مرتبط يمقاله در صفهه شخص يبررس  -4

  نا ياغاز بررس يمقاله برا يتاييد نهاي  -5

  ه:مختلف مقال يهاترتيب و شرح قسمت

هاا، نتااي ،   مقدمه، مواد و روش ،يکليد يها، واژهيشامل برگ مشخصات مقاله، عنوان، چکيده فارس يمقاالت ارسال

 .باشديم يانگليس ، منابع مورد استفاده و چکيده به زبانيسپاسگزارگيري، نتيجهبهث، 

 يو نشان ي، مرتبه علميمقاله، نام و نام خانوادگ ه مجزا شامل عنواناي  قسمت در يک صفه :برگ مشخصات مقاله

 د.و شماره تماس نويسنده مسؤ  خواهد بو يالکترونيک نويسنده يا نويسندگان مقاله، پست

 .باشديمقاله م يکلمه و منعکس کننده مهتوا 22عنوان مقاله حداکرر در  :عنوان

 يگيار مسئله، هدف، روش و نتاي  به دست امده و نتيجه کلمه، بيانگر 222حداکرر چکيده مقاله در   :يچکيده فارس

 .از پژوهش است يکل

پژوهش بيشتر پيرامون انها بوده و در عناوان نياماده    مجزا که موضوع يعبارت است از چند کلمه :يکليد يهاواژه

 .است

 يپژوهشا  يشود. به اهام کارهاا   نظر تعريف و فرضيه مورد يدر اي  بخش بايد موضوع مورد پژوهش معرف :مقدمه

لزوم پژوهش مورد نظر تشريح شاود و هادف مطالعاه حاضار مشاخص       در اي  مورد اشاره و زمينه يانجام شده قبل

 .شود



متاداو  و   يهاا به کار رفته و يا ذکر مأخذ روش جديد يهاشامل مواد مورد استفاده و شرح روش :هامواد و روش

 .شناخته شده است

 تجدو ، شکل و تصوير است. از تکرار ارقام باه صاور   نتاي  حاصل از پژوهش به صورت مت ، رندهدر برگي :نتاي 

 شود.  يخوددار چندگانه )جدو  و شکل و غيره( بايد

ديگر، مورد بهاث قارار    ياستفاده از منابع علم در اي  قسمت علل و روابط بي  انها در ايجاد نتاي  حاصل، با بهث:

تواناد  يارائاه کارد. مقالاه ما    « نتاي  و بهث»بهث را همزمان تهت عنوان  توان نتاي  ويم مگيرد. در صورت لزويم

( يکاربردهاا  از پژوهش و ذکر کااربرد )ياا   يباشد که اي  قسمت شامل يک استنتاج نهاي يکل يگيرنتيجه يک يدارا

 .ان است ياحتمال

 ان است. ياحتمال يکاربردهااز پژوهش و ذکر  ييک استنتاج نهاي  قسمت شامل ياگيري: نتيجه

و  ياشخاص حقيقا  يها، و نهادها، به طور کلسازمان کلمه، معرف اشخاص، 52اي  بخش، حداکرر در  :يسپاسگزار

 .باشدياز انان م يقدردان مؤثر در انجام پژوهش و تشکر و يحقوق

از مجاالت   يياا مقالاه منادرج در يکا    قباًل به صورت کتاب  منابع اشاره شده در مت  مقاله بايد :منابع مورد استفاده

از  مقالاه باياد صارفاً    يوسيله خواننده باشد. فهرست منابع مورد اساتفاده در انتهاا   به يدر امده و قابل دسترس يعلم

)روش   شاده باشاد.   ناام نويسانده تهياه    ياشاره شده در مت  بوده و به وسيله شماره و به ترتيب حروف الفباا  منابع

  رفرنس نويسی ونکوور(

ذکر نويسندگان بسته به تعداد انهاا   اشاره کردن به منابع در مت  ازطريق شماره داخل پرانتز انجام گرفته و در صورت

منبع(، دو نفر = جونز و براون )شماره منبع( و بايش از دو نفار    سه حالت امکان پذير است: يک نفر = جونز )شماره

  .(شماره منبع) = جونز و همکاران

 

  :شوديمورد استفاده به شرح زير ارائه م يابع، انواع منابع علمدر فهرست من

 و تعداد صفهات. چاپ شهر مهل، به ترتيب نويسند)گان(، سا ، عنوان، ناشر :کل کتاب

Stohlogren, T. 2007. Measuring Plant Diversity. Oxford University Press, New York. 

فصل، ويراستار)ان(، عناوان کتااب، ناشار و     سا ، عنوان فصل، صفهاتبه ترتيب نويسند)گان( فصل،  :فصل کتاب
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 ياساام  .و صافهات  دمجله ايتاليک، شماره جل کامل به ترتيب نويسند)گان(، سا ، عنوان، نام: يه در مجله علممقال

 .نوشته شودو بدون خالصه شدن  ، به صورت ايتاليك ها بايد به طور کاملمجله
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 .دانشگاه و شهر به ترتيب نام دانشجو، سا  دفاع، عنوان، نام :پايان نامه
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عنوان، نام همايش و شاهر، کشاور و تاارين کنفارانس، و      به ترتيب نويسند)گان(، سا ، :هاکامل کنفرانس يهامقاله

 .صفهات
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اه  همانند زين( منبع ان از شما ترجمه نه و) مقاله و منبع هياول و لياص عنوان طبق یفارس ابعمن توجه: ا ز نمون  ري

 :شود نوشته یسيانگل صورت به ديبا

 Khoshbakht, D., A. A. Ramin, B. Baninasab and S. Aghajanzadeh. 2010. Effect of different citrus 

rootstocks on growth factors. Iranian Journal of Horticultural Science 40 (4): 81-71. (In Farsi). 

 

 

بر اساس سا  انتشار از قاديم باه    چنانچه از يک نگارنده چندي  منبع مورد مراجعه قرار گرفته باشد، ترتيب درج ان

در جلاو   c و  a  ،b وجود داشته باشد، با گذاشات  حاروف   چندي  منبع همسا  ياجديد خواهد بود. اگر از نگارنده

 که مقاالت منفرد و مشترک از يک نگارنده ارائاه شاود، ابتادا    يخواهند شد. در صورت سا  انتشار از يکديگر متمايز

  .شونديم مرتب ينام نگارندگان بعد يمشترک به ترتيب حروف الفبا تمقاالت منفرد و سپس مقاال

 

  ت.اس يبه زبان انگليس يفارس برگردان کامل چکيده ،مهکل 222چکيده در حداکرر  اي :يچکيده به زبان انگليس

 يبه زبان انگليس« فارسي يکليد يهاواژه»کامل  ها نيز برگرداناي  واژه :يبه زبان انگليس يکليد يهاواژه

 .دنباشيم

 

 

 

 


