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  هاي بذر ايرانمجله پژوهشبراي راهنماي تهيه مقاله 

موضوعات مرتبط با علوم و هاي تخصصي شامل هاي تحقيقي در زمينه، مقالههاي بذر ايرانپژوهشمجله 
نوشته شده باشند با رعايت تحت نظارت يك عضو هيات علمي  ،يا انگليسيرا كه به زبان فارسي  فناوري بذر

 اند:رسنكات زير به چاپ مي

 :كلي شرايط -الف
 
 .باشد نويسندگان يا نويسنده هايپژوهش نتايج مستند به مقاله -1

 
 خالصه چاپ. باشد نشده ارسال چاپ جهت ديگري جاي به) مجله اين نظرنهايي تا اعالم( همزمان طور به يا قبال مقاله -2

 .ندارد را محدوديت اين جيخار و داخلي سمينارهاي ها،سمپوزيوم ها،كنگره در شده ارائه مقاالت

 
 .باشد شده تنظيم) A4 قطع( صفحه 15 در بايد حداكثر مقاله هر -3

 
 .شود آورده پانويس در انگليسي هايواژه معادل و شود تايپ متن در انگليسي يا هاواژه بردن كار به بدون بايد مقاله -4

 
 براي مقاله ارسال از قبل نويسندگان كه شودمي توصيه الي،احتم اساسي اشكاالت رفع و مقاله كيفيت بهبود منظور به -5

 .برسانند خود مجرب همكاران از نفر دو نظر به را آن مجله، اين در درج

 
 تمامي امضاء به مقاله تعهدنامه فرم بايد و است نويسندگان عهده به درمقاالت شده ارائه مطالب صحت مسئوليت -6

 .باشد رسيده ،) مجله در چاپ براي مقاله يتوضع از اطالع بر مبني( نويسندگان

/.files/site1/pages/taahod_1934.doc )نماييد ارسال مقاله همراه نياز پيش فايل صورت به لطفا را نامه تعهد فرم.( 

 
 .دارد را مقاالت ادبي ويرايش يا و رد قبول، حق تحريريه هيئت -7

 
 تعهد فرم انتهاي درغير از سايت مجله  را داور نفر 3 تماس اطالعات و يخانوادگ ونام نام بايد مقاله مسئول نويسنده -8

 .نمايد ارسال مجله ايميل به مقاله فايل همراه به را آن فايل و پيشنهادنيز  نامه

 
 .گردد تنظيم پيوست صفحه مطابق درمقاالت استفاده مورد هايقلم و فرمت -9

 
 : است الزم زير لمراح الكترونيكي، صورت به مقاله ارسال براي

 
 اختصاصي كاربري نام با وبگاه به ورود و نام ثبت فرم كردن پر -1  

 )صفحه باالي در( شخصي صفحه به ورود -2  

 مربوط مشخصات و اطالعات و مقاله ارسال فرم كردن پر -3  

 مرتبط اطالعات و ضمايم افزودن و شخصي صفحه در مقاله بررسي -4  

  آن بررسي آغاز براي همقال نهايي تاييد -5  
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 :مقاالت مختلف هايبخش مشخصات -ب
 
 به كه باشد) نويسندگان( نويسنده تلفن شماره و كامل نشاني علمي، مرتبه خانوادگي، نام نام، شامل :شناسه برگ -1

 نيكيورالكت پست آدرس. نشود آورده مقاله از ديگري جاي در و شده نوشته جداگانه ايصفحه در انگليسي و فارسي
 .شود ارائه ايشان نام ذيل در مكاتبات، دار عهده نويسنده

 
 .باشد تحقيق هدف و موضوع معرف كه كلمه 20 يا 15 در حداكثر: مقاله عنوان -2
 
 و مواد ،)هدف ذكر با( مقدمه[ مقاله اجزاء تمامي شامل مبسوط صورت به ايچكيده بايد نويسندگان: فارسي چكيده -3

 چكيده). يك خطوط فاصله با كلمه 450 حداكثر و 350 حداقل]  (كليدي هايواژه و گيري نتيجه ،هايافته ها،روش
 تفكيك به و بوده جدول، يا شكل اختصاري، عالئم از استفاده بدون مقاله، محتويات گرارائه روشني به بايد فارسي مبسوط
 :باشد زير ساختار داراي

   
 )    B Nazanin, font size 10): (هدف و( مقدمه•

 )   B Nazanin, font size 10: (هاروش و مواد•

 )             B Nazanin, font size 10: (هايافته•

 )       B Nazanin, font size 10: (گيري نتيجه•

 )B Nazanin, font size 10: (كليدي هاي واژه•

 
 حداكثر چكيده از پس و مقاله ابتداي در باشد، نشده ارتكر عنوان در كه مقاله، فارسي مهم هايواژه: كليدي هايواژه -4
 الفبا حروف ترتيب به مقاله انگليسي چكيده زير در نيز آنها انگليسي معادل .شوند آورده الفبا حروف ترتيب به كلمه 7 در

 .گردد ذكر
 
 .نمايند ذكر ارهشم با را مقاله نوآوري هايجنبه از مورد 3-2 حدقل بايد نويسندگان: نوآوري هايجنبه - 5
  

 .شود نوشته ستونه دو) منابع و ها چكيده  استثناي به( مقاله متن: مقاله متن -6
  

 انتهاي پاراگراف در و گذشته مستند كارهاي بر مروري پژوهش، انجام ضرورت و اهميت مسئله، تعريف شامل: مقدمه -7
 .باشدمي تحقيق هدف مقدمه

  
 از موارد اين اگر. باشد شده كارگرفته به آزمايشي طرح و وسايل ها،روش مواد، لكام شرح شامل: هاروش و مواد - 8

 .است كافي آنها ماخذ و كلي اصول ذكر باشند، شده اقتباس ديگر منابع
  

 و تجزيه در الزم هايبحث و حاصله نتايج ايجاد در آنها بين روابط و علت توضيحات نتايج، حاوي: بحث و نتايج -9
 صورت به نتايج تكرار از. باشد شده مقايسه قبلي تحقيقات با حاصل نتايج همچنين. باشد آمده دست به اتاطالع تحليل
 فايل. شود استفاده شكل واژه از نمودار و عكس تصوير، به ارجاع براي. گردد خودداري..) غيره و ،جدول شكل( گانه چند

 .گردد ارسال حتما ضميمه فايل صورت به شكلها كسلا فايل .گردد ارسال حتما ضميمه فايل صورت به شكلها اكسل
 
 هايپژوهش نتايج و پژوهش هدف به توجه با و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد كافي قدر به حاصل نتايج –

 .شوند واقع گيري نتيجه و بحث مقايسه، مورد مشابه،
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 :هاشكل و جداول
 .نباشند متن در شده ارائه العاتاط تكرار و بوده گويا و جامع بايد ها شكل و جداول •

 ارائه نتايج گوياي كامال و شده آورده انگليسي و فارسي زبان دو به آن پائين در شكل عنوان و باال در بايد جدول عنوان •
 قسمتهاي ساير به ارجاع از خواننده كه نحوي به باشند، الزم اطالعات و تعاريف دربرگيرنده و بوده شكل و جدول در شده
 .شود اجتناب اكيدا خالصه طور به عناوين نوشتن از. باشد نيازبي شكل يا جدول درك براي لهمقا

 اعداد تمامي و انگليسي، و فارسي زبان دو هر به جداول) هارديف سر( رديفهاي و) هاستون سر( ستونها عناوين تمامي •
 جهت سادگي به جداول و شكلها اطالعات كه حوين به شوند، تنظيم و نگاشته انگليسي زبان به شكلها محتوي و جداول

 .باشد درك و استفاده قابل زبان انگليسي خوانندگان

 عناوين( جدول سر. شودمي جدا متن باقي از پايين در افقي خط يك با و آن عنوان از باال در افقي خط يك با جدول هر•
 افقي خطوط از جدول سر تقسيم براي توانمي لزوم ورتص در. شوندمي متمايز جدول متن از افقي خط يك با نيز) ستونها

 .شود خودداري جدول در عمودي خط گونه هر رسم از. كرد استفاده جدول سر كادر داخل در

 شكلها اطراف در) حاشيه( چهارچوب دادن قرار از. شود استفاده سفيد و سياه) Pattern( الگوهاي از شكلها، مورد در•
  .شود اجتناب

ها در جداول به صورت باالنويس در سمت راست اعداد نوشته شود. همچنين اين حروف در زير يسه ميانگينحروف مقا •
 ها تعريف گردد.جداول يا شكل

 :شوندمي ارايه هاشكل و جداول براي پيشنهادي فرمت عنوان به هاييمثال ادامه در
 

 

 
 بهارهميشه گياه برگ روي سطح روزنه طول متوسط بر پوترسين و شوري متقابل اثر. 2شكل

Fig. 2. Interactions between salinity and putrescine on mean of length man stomatal length on 
abaxial side of leaf of pot marigold  
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 كلزا بذر زني جوانه بر بور همراه يا تنهايي به طبيعي شور آب تاثير .3 شكل

Fig. 3. Effect of natural saline water and natural saline water + boron on canola seed germination 
 
 سپاسگزاري اند،كرده كمك تحقيق انجام در كه ديگري اشخاص و امكانات بودجه، كنندگان تامين از: سپاسگزاري - 10

 ).كلمه 40 يا سطر 4 اكثر حد( شود
 
 اندگرفته قرار نويسنده مورداستفاده كه علمي معتبر منابع ساير و هامقاله ها،كتاب شامل: متن در استفاده مورد منابع -11

 .باشد
 

 سپس). 1999 كوچكي،( يا) 1993 ريچارد،(مانند شود، ارائه پرانتز در و جمله انتهاي در ترجيحا :منابع به ارجاع – الف
 ريچارد،( صورت به بايد بيايد هم دنبال به عمنب چند است اگرالزم. بيايد پانويس در كوچكي و ريچارد انگليسي معادل
 حسيني صورت به بيايد، جمله شروع در افراد نام باشد الزم اگر. شود نوشته) 2012 حسيني، ؛2000 كوچكي، ؛1993

 صفحه هر در هاپاورقي شماره .بيايد پانويس در حسيني و  ادوارد انگليسي معادل بعد و باشد) 2008( ادوارد يا) 2000(
 .شوند آغاز يك عدد از بايد

 
 اولويت ترتيب به آنها دو هر خانوادگي نام مقاله متن در باشد شده نوشته نفر دو وسيله به استفاده مورد منبع چنانچه – ب

 .بيايد "همكاران و " كلمه با همراه اول نگارنده نام باشد داشته نويسنده دو از بيش منبع كه صورتي در. شود نوشته

 
 :منابع فهرست در رداستفادهمو منابع -12
 

 به دسترسي قابل و بوده نامه پايان علمي، مجله كتاب، صورت به كه باشند منابعي از بايد مقاله متن در شده اشاره منابع
 غيره و شخصي مذاكرات جزوه، نامه، درس مانند علمي غير منابع و دسترس قابل غير منابع از. باشند خواننده وسيله

 .نشود استفاده

 
 باشد شده تهيه راهنما اين در رفته كار به روش برابر نويسنده نام الفباي حروف ترتيب به منابع فهرست . 
 
 مقاالت انگليسي چكيده اساس بر بايد نيز فارسي منابع بنابراين بوده انگليسي زبان به بايد منابع تمامي 

 .شود برگردانده ميالدي به نيز شمسي سال و شده آورده انگليسي انبز به) منابع ساير يا(
 چكيده با مطابق منبع عنوان بايد باشد، انگليسي خالصه داراي ولي غيرالتين زبان به منبع كه صورتي در 

 In Persian with English: .[مانند شود، قيد اصلي زبان پرانتز در آن انتهاي در و شده آورده انگليسي
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Summary [مانند كنند،مي كفايت منبع اصلي انبز ذكر انگليسي، خالصه نداشتن صورت در ]In 

Persian.[ 
 مجالت اسامي اختصار آوردن از. شوند آورده كامل طور به بايد علمي ژورنالهاي و مجالت تمامي اسامي 

 .نمائيد پرهيز
 

 : علمي هاي -مجله) الف
Hamsd, I. 1994. A practical model and met population dynamics. Journal of Animal Ecology, 63: 

151- 162. 
 
Molan, P.C., Smith, I.M. and Reid, G.M. 1988.A comparison of the antibacterial activity of some 

New Zealand honeys. Journal of Apicultural Research, 27(4): 252 – 256. 
 
Alebrahim, M.T., Janmohammadi, M., Sharifzade, F. and Tokasi, S. 2008. Evaluation of salinity 

and drought stress effects on germination and early growth of maize (Zea mays L.) inbred 
lines (short technical report). Electronic Journal of Crop Production, 1(2): 43-64. [In Persian 
with English Summary]. 

 
 عبارت ذكر فارسي كتب مورد در. شوند تايپ بزرگ حروف صورت به بايد كتاب كلمات اول حروف: كتاب) ب

]In Persian [است الزامي منبع انتهاي در. 
 

Ashraf, M. and Harris, P.J.C., 2005. Abiotic Stresses: Plant Resistance through Breeding and 
Molecular Approaches. Haworth Press Inc., New York. 

 
Nassiri Mahallati, M., Koocheki, A., Rezvani Moghaddam, P. and Beheshti, A. 2001. Agroecology. 

Ferdowsi University of Mashhad Publication. 360p. [In Persian]. 
 

 )Edited book( شده تدوين كتاب از فصل يك -
 

Nooden, L.D. 1988. The phenomena of senescence and aging. In: Nooden, L.D., Leopald, A.C. 
(eds.), Senescence and Aging in Plants. Academic Press, San Diego, CA, USA, pp. 1–50. 

 
 ) : اينترنتي(  نمايي تار منابع نوشتن نحوه) ج
 

Food and Drug Administration 2001. Revised Preventive Measures for blood products. Available 
in: http://www.Fda.gov/ohrms/dokets/ac/01/briefing/3817b1.html. (Accessed may 2007). 

 : تحصيلي هايرساله) د 
Laleh, S. 2009. Effect of gamma ray on growth parameters of some safflower (Carthamous 

tinctorius L.) cultivars under saline and arid conditions. M.Sc. dissertation, Faculty of 
Agriculture, University of Birjand, Iran. [In Persian with English Summary]. 

 
 :هاهمايش) و

Berrada, B. 2004. Options for water management during drought. p. 29-37. In: E.D. Martin (ed.), 
Proceedings of the 4th Annual Four Corners Irrigation Workshop, 8-10 Jul. 2004. Soil and 
Water Conservation Society, New Mexico, USA. 
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 پذيرش قابل نامبي منابع و  هاكنفرانس و هاهمايش مقاالت چكيده در شده چاپ مقاالت خالصه به ارجاعات -
  .بود نخواهد

 
 :مبسوط انگليسي چكيده  -13

 Extended( مبسوط صورت به ايچكيده بايد نويسندگان. باشد فارسي چكيده دقيق و كامل ترجمه بايد انگليسي چكيده

Abstract (مقدمه[ مقاله اجزاء تمامي شامل )تهيه]  كليدي هايواژه و ريگينتيجه ها،يافته ها،روش و مواد ،)هدف ذكر با 
  ).يك خطوط فاصله با كلمه 800 حداكثر و 600 حداقل( نمايند

 
 :باشد زير ساختار داراي تفكيك به بايد انگليسي مبسوط چكيده

1. Title: (Times New Roman, 14 Bold) 
2. Author(s): (Times New Roman, 11 Bold) 
3. Affiliation: (Times New Roman, 10 Normal) 
4. Introduction: (Times New Roman, 10 Normal) 
5. Materials and Methods: (Times New Roman, 10 Normal) 
6. Results and Discussion: (Times New Roman, 10 Normal) 
7. Conclusions: (Times New Roman, 10 Normal) 
8. Keywords: (Times New Roman, 10 Normal) 
9. Highlights: (Times New Roman, 10 Normal, Bold/Italic) 

 
 هاي نام از بعد پرانتز در بايد شوند مي ظاهر متن در كه باري اولين در موجودات تمامي علمي نام: علمي هاي نام -14

 .شود ذكر ايتاليك شكل به آنان متداول
 

 .باشند) SI( متريك مقياس مبناي بر بايد ها داده كليه: واحدها -15

 
 صورت در و دقت به بايد هارابطه. شوند تعريف دقيقا بايد رابطه اجزاء كليه رياضي، روابط ارائه صورت در: هارابطه -16

 گذاريشماره انتها تا ابتدا از ترتيب به پرانتز درون شماره با و شده تايپ) equation editor( معادله ويرايشگر با امكان
 .شوند

 
. شودمي مشخص متن در آنها شماره و شوندمي نوشته نوشتيپت صوربجاي پانوشت به هايادداشت: هاپاورقي -17

 از بايد صفحه هر در هاپاورقي شماره .شوند آورده پانوشت صورت به و اسامي ارجاعات در متن بايد كلمات انگليسي معادل
 .شوند آغاز يك عدد

 
. شود رعايت متن نوشتار در) Punctuation( گذارينقطه شيوه. شود رعايت كامل طور به فارسي نگارش آيين
 درج ها،آن از بعد ولي نيست، الزم) ؟( سوال عالمت و) ،( ويرگول و(.)  نقطه از قبل فاصله گذاشتن مثال، براي
 توانمي شود،مي اند،شده گيري،اندازه مانند جمع و تركيبي كلمات در فاصلهنيم رعايت. است الزم فاصله يك
 .است ضروري...  و

 Word افزار نرم در ويراستيار افزونه از توانندمي نويسندگان مقاله، نگارش كيفي ارتقاي و سهولت براي
 آدرس از و بوده فرهنگي انقالب عالي شوراي تاييد مورد افزونه اين. نمايند استفاده

)http://www.virastyar.ir (باشدمي دريافت قابل.  
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  هاي بذر ايرانپژوهشي براي مجلهتهيه مقاله  هاي مورد استفاده درفرمت و قلم
) A4) سانتيمتر (قطع 2129/7و به صورت دو ستونه، اندازه كاغذ ( 2003يا  Word 2007مقاله با استفاده از نرم افزار 

  با رعايت نكات زير تهيه شود:
  

  :فاصله ها -ب            :هاحاشيه-فال
  مترسانتي  25/1    دو ستون            فاصله                               مترسانتي 3 سمت راست                       

  مترسانتي 1      ه سطرها           متر                            فاصلسانتي 5/2سمت چپ                          
  مترسانتي 5/0ي براي متن         تو رفتگ              متر                  سانتي 3  باال                                 

 مترسانتي  12/7    فاصله دو ستون                  مترسانتي 5/2پايين                                 
  
  :هانوع و اندازه قلم -ج

  پر رنگ ننازني B 14عنوان فارسي مقاله                                                   
  پر رنگ نازنين B 11اسامي فارسي نويسندگان                                           

  رنگپر  نازنين 10B           ي كليدي             هاو واژهفارسي مبسوط چكيده 
  نازنين 10Bهاي نوآوري                                                     جنبه
  رنگنازنين پر  12B                                           رعي متن فارسين فعناوي

  نازنينB 12                                                    متن فارسي 
  10Times New Roman         ورقي انگليسي                                             پا

  نازنين B 10                                      ها  مندرجات جداول و شكل
  Times New Roman 11                                 منابع

  پر رنگ Times New Roman 14  عنوان انگليسي مقاله                                               
  پر رنگ Times New Roman 11                                         نويسندگان انگليسياسامي 

  Times New Roman 10                                        ي انگليس چكيده مبسوط
  Times New Roman (Bold/Italic) 10           انگليسي                                 كليديهاي واژه

  
  نحوه ارسال مقاله
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