
  هاي بذر ايران مجله پژوهشبراي راهنماي تهيه مقاله 

موضوعات مرتبط با علوم و هاي تخصصي شامل  هاي تحقيقي در زمينه ، مقالههاي بذر ايران پژوهشمجله 

را كه به زبان فارسي همراه با چكيده انگليسي نوشته شده باشند با رعايت نكات زير به چاپ  فناوري بذر

  :رساند مي

  : كلييط اشر - الف

 .هاي نويسنده يا نويسندگان باشد مقاله مستند به نتايج پژوهش -1

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

 .ردها، سمينارهاي داخلي و خارجي اين محدوديت را نداها، سمپوزيوممقاالت ارائه شده در كنگره
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 .هاي انگليسي در پانويس آورده شود  و معادل واژه ر متن تايپ شودهاي انگليسي د مقاله بايد بدون به كار بردن واژه -4

ن قبل از ارسال مقاله براي شود كه نويسندگا يه ميصبه منظور بهبود كيفيت مقاله و رفع اشكاالت اساسي احتمالي، تو -5

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

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

 .ده باشد، رسي)مبني بر اطالع از وضعيت مقاله براي چاپ در مجله(نويسندگان 

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

نفر داور را در انتهاي فرم تعهد نامه تكميل و فايل آن  5خانوادگي و اطالعات تماس سنده مسئول مقاله بايد نام و نامنوي -8

 .قرار دهدمجله  در سايترا به همراه فايل مقاله 

  .مقاالت مطابق صفحه پيوست تنظيم گردد هاي مورد استفاده درفرمت و قلم -9

  :هاي مختلف مقاالتمشخصات بخش -ب

باشد كه به ) نويسندگان(، نشاني كامل و شماره تلفن نويسنده خانوادگي، مرتبه علميشامل نام، نام :برگ شناسه -1

ونيكي درس پست الكترآ .گانه نوشته شده و در جاي ديگري از مقاله آورده نشوداي جدا هحفارسي و انگليسي در صف

  .دار مكاتبات، در ذيل نام ايشان ارائه شودنويسنده عهده

  .كلمه كه معرف موضوع و هدف تحقيق باشد 20يا  15حد اكثر در  :عنوان مقاله -2

هاي پژوهش، مواد و  كلمه كه حاوي بيان مسئله، هدف 250فشرده گويايي از مقاله، حداكثر در  :چكيده فارسي - 3

 .باشد) پژوهش(نتايج كلي پژوهش آن مقاله كار و  روش

حروف كلمه به ترتيب  7هاي مهم فارسي مقاله در ابتداي مقاله و پس از چكيده حد اكثر در  واژه :ي كليديها واژه - 4

 .ها نيز در زير چكيده انگليسي مقاله به همان ترتيب ذكر گرددمعادل انگليسي آن. آورده شوند الفبا

 .به صورت دو ستونه نوشته شودقسمت منابع ابتداي و تا از بخش مقدمه مقاله در اولين صفحه مقاله متن  :متن مقاله -5

شامل تعريف مسئله، اهميت و توجيح انجام پژوهش، مروري بر كارهاي مستند گذشته و هدف تحقيق حاضر  :مقدمه - 6

 .باشد



اگر اين موارد از . مايشي به كار گرفته شده باشدطرح آزها، وسايل و  شامل شرح كامل مواد، روش :ها مواد و روش - 7

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

هاي الزم در تجزيه و  حاوي نتايج، توضيحات علت و روابط بين آنها در ايجاد نتايج حاصله و بحث :نتايج و بحث -8

از تكرار نتايج به . يج حاصل با تحقيقات قبلي مقايسه شده باشدهمچنين نتا .تحليل اطالعات به دست آمده باشد

 .خودداري گردد..) .، جدول و غيرهشكل(ت چند گانه صور

  .ها در پايين آن درج گردد و با ذكر شماره در متن ارجاع داده شوندعنوان جداول در باال و عنوان شكل -الف 

متن بعد از مطلب مربوطه ارائه در در اولين محل ممكن ه جداول به همراها و كارهاي ترسيمي اصلي بوده و  عكس - ب

  .شوند
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  . گيري واقع شوندمورد مقايسه، بحث و نتيجه

 زارياند، سپاسگ از تامين كنندگان بودجه، امكانات و اشخاص ديگري كه در انجام تحقيق كمك كرده :سپاسگزاري -9

 .)كلمه 40سطر يا  4كثر احد(شود 

ها و ساير منابع معتبر علمي كه مورد استفاده نويسنده قرار  ها، مقالهشامل كتاب :منابع مورد استفاده در متن - 10

 . اند باشد گرفته

سپس ). 1388كوچكي، (يا ) 1993، ريچارد(در انتهاي جمله و در پرانتز ارائه شود، مانند  ارجاع به منابع ترجيحاً -الف 
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به صورت حسيني اگر الزم باشد نام افراد در شروع جمله بيايد، . نوشته شود) 1389؛ حسيني، 1388كوچكي، 

  .يسي ادوارد در پانويس بيايدو بعد معادل انگلباشد ) 2008(يا ادوارد ) 1389(

خانوادگي هر دو آنها به ترتيب اولويت نوشته شده باشد در متن مقاله نامچنانچه منبع مورد استفاده به وسيله دو نفر  - ب 

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

  .آيد اين حالت فقط نام نويسنده اول در پاورقي به صورت التين ميدر 

  :ع مورد استفاده در فهرست منابعمناب -11

نامه بوده و قابل دسترسي به به صورت كتاب، مجله علمي، پايان منابع اشاره شده در متن مقاله بايد از منابعي باشند كه

  . نامه، جزوه استفاده نشودو منابع غير علمي مانند درساز منابع غير قابل دسترس . وسيله خواننده باشند

نام نويسنده برابر روش به كار رفته در اين ) فارسي و انگليسي بر حسب مورد(ترتيب حروف الفباي  بهفهرست منابع 

  .شوند ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي آورده مي. تهيه شده باشد راهنما

  

  : ينويسهايي از منبعنمونه
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 .يالدي تبديل شوندهاي م متن چكيده انگليسي به تاريخ

  

  :هاي نو آوري و تازگي موضوع پژوهش جنبه -13

  .حداقل سه جنبه از نوآوري و تازگي موضوع پژوهش را در انتهاي چكيده فارسي و انگليسي ارائه نماييد



  ايرانهاي بذر  پژوهشي  تهيه مقاله براي مجله هاي مورد استفاده درفرمت و قلم

) A4قطع (سانتيمتر ) 2129/7(و به صورت دو ستونه، اندازه كاغذ 2003 يا  Word 2007مقاله با استفاده از نرم افزار 

  :با رعايت نكات زير تهيه شود
  

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

  مترسانتي 1      ه سطرها           متر                            فاصلسانتي 5/2سمت چپ                          

  مترسانتي 5/0ي متن         ي برامتر                                تو رفتگسانتي 3  باال                                 

 مترسانتي  12/7    فاصله دو ستون                  مترسانتي 5/2پايين                                 

  

  :هانوع و اندازه قلم - ج

  پر رنگ نازنين B 14عنوان فارسي مقاله                                                   

 پر رنگ Times New Roman 14  له                                               عنوان انگليسي مقا

  نازنين B 11اسامي فارسي نويسندگان                                           

  رنگپر  نازنين 12B           ها               ن فرعي متن فارسي و كليد واژهعناوي

  رنگپر  نازنين 12B                                             چكيده فارسي            

  Times New Roman 11متن انگليسي و منابع                                                

 Times New Roman(Bold/Italic) 12              هاي انگليسي                                كليد واژه

  نازنينB 12           منابع                                        ي ومتن فارس

  نازنين B 10          پاورقي فارسي                                              

  10Times New Roman         ورقي انگليسي                                             پا

  نازنين B 10      ها                                  مندرجات جداول و شكل

  

  نحوه ارسال مقاله

  :مقاله توسط نويسنده مسئول از طريق سامانه مجله به آدرس زير ارسال گردد
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