
  توليد گياهان روغني نشريهبراي راهنماي تهيه مقاله 

توليد گياهان موضوعات مرتبط با هاي تخصصي شامل  هاي تحقيقي در زمينه ، مقالهنشريه توليد گياهان روغني
را كه به زبان فارسي  با تأكيد بر عملكرد در سطح مزرعه )و فيزيولوژي هاي هرز ، علفزراعت، اكولوژي( روغني

  :رساندبا رعايت نكات زير به چاپ مي ،همراه با چكيده انگليسي نوشته شده باشند
  : يط كلياشر -الف

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

ه چاپ خالص .به جاي ديگري جهت چاپ ارسال نشده باشد) تا اعالم نظرنهايي اين مجله(يا به طور همزمان  مقاله قبالً -2
 .، سمينارهاي داخلي و خارجي اين محدوديت را نداردها، سمپوزيومهامقاالت ارا ئه شده در كنگره

 .تنظيم شده باشده باشد) A4قطع ( صفحه  15هر مقاله حداكثر بايد در  -3

 .هاي انگليسي در پانويس آورده شود  و معادل واژه ر متن تايپ شودهاي انگليسي د مقاله بايد بدون به كار بردن واژه -4

شود كه نويسندگان قبل از ارسال مقاله براي  يه ميصبه منظور بهبود كيفيت مقاله و رفع اشكاالت اساسي احتمالي، تو -5
 . ز همكاران مجرب خود برسانندرا به نظر دو نفر ا 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
 .، رسيده باشد)مبني بر اطالع از وضعيت مقاله براي چاپ در مجله(نويسندگان 

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

و فايل  پيشنهادرا در انتهاي فرم تعهد نامه  نفر داور 3خانوادگي و اطالعات تماس سنده مسئول مقاله بايد نام و نامنوي -8
 .آن را به همراه فايل مقاله به ايميل مجله ارسال نمايد

  .هاي مورد استفاده در مقاالت مطابق صفحه پيوست تنظيم گردد فرمت و قلم -9
  :هاي مختلف مقاالتبخش مشخصات -ب
باشد كه به ) نويسندگان( خانوادگي، مرتبه علمي، نشاني كامل و شماره تلفن نويسنده ، نامشامل نام :برگ شناسه -1

نيكي وآدرس پست الكتر .اي جداگانه نوشته شده و در جاي ديگري از مقاله آورده نشود هحفارسي و انگليسي در صف
  .در ذيل نام ايشان ارائه شودنويسنده عهده دار مكاتبات، 

  .كلمه كه معرف موضوع و هدف تحقيق باشد 20يا  15حداكثر در  :عنوان مقاله -2
كه حاوي بيان مسئله،  ،ستونه تك، به صورت كلمه 250فشرده گويايي از مقاله، حداكثر در  :چكيده فارسي -3

 .باشد) پژوهش (كار و نتايج كلي پژوهش آن مقاله  هاي پژوهش، مواد و روش هدف

در ابتداي مقاله و پس از چكيده حداكثر ، كه در عنوان تكرار نشده باشد، هاي مهم فارسي مقاله واژه :ي كليديها واژه -4
 حروف الفبا معادل انگليسي آنها نيز در زير چكيده انگليسي مقاله به ترتيب. آورده شوند حروف الفباكلمه به ترتيب  7در 

 .ذكر گردد

 .نوشته شود و تا قسمت منابع ادامه يابددو ستونه متن مقاله در اولين صفحه مقاله به صورت  :مقالهمتن  - 5

در پاراگراف انتهاي هاي مستند گذشته و انجام پژوهش، مروري بر كار ضرورتشامل تعريف مسئله، اهميت و  :مقدمه -6
 .باشد ميهدف تحقيق مقدمه 



اگر اين موارد از . طرح آزمايشي به كار گرفته شده باشدها، 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

تحليل  هاي الزم در تجزيه و حاوي نتايج، توضيحات علت و روابط بين آنها در ايجاد نتايج حاصله و بحث :نتايج و بحث - 8
ت چند گانه از تكرار نتايج به صور. همچنين نتايج حاصل با تحقيقات قبلي مقايسه شده باشد .اطالعات به دست آمده باشد

 .براي ارجاع به تصوير، عكس و نمودار از واژه شكل استفاده شود .خودداري گردد) ...، جدول و غيرهشكل(

  .پايين آن درج گردد و با ذكر شماره در متن ارجاع داده شوندها در عنوان جداول در باال و عنوان شكل –الف 
متن بعد از مطلب مربوطه ارائه در در اولين محل ممكن به همراه جداول ها و كارهاي ترسيمي اصلي بوده و  عكس –ب 

  .شوند
ه صورت هاي ترسيمي ب شكل. ها خوانا و در صورت لزوم داراي واحد و مقياس باشند عناوين و مطالب عكس –پ 

  .اشند و به صورت اسكن شده نباشندكامپيوتري و با نرم افزارهاي متداول تحت ويندوز و به صورت فارسي تهيه شده ب
هاي مشابه،  نتايج حاصل به قدر كافي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتايج پژوهش –ت 

   .گيري واقع شوندمورد مقايسه، بحث و نتيجه
اند، سپاسگزاري  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 
؛ 1993ريچارد، (اگر الزم است چند منبع به دنبال هم بيايد بايد به صورت . معادل انگليسي ريچارد در پانويس بيايد

يا ) 1389(به صورت حسيني اگر الزم باشد نام افراد در شروع جمله بيايد، . ته شودنوش) 1389؛ حسيني، 1388كوچكي، 
  .و بعد معادل انگليسي ادوارد در پانويس بيايدباشد ) 2008(ادوارد 

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

  :ع مورد استفاده در فهرست منابعمناب -11
به نامه بوده و قابل دسترسي منابع اشاره شده در متن مقاله بايد از منابعي باشند كه به صورت كتاب، مجله علمي، پايان 

 ، مذاكرات شخصي و غيرهاز منابع غير قابل دسترس و منابع غير علمي مانند درس نامه، جزوه. وسيله خواننده باشند
  . استفاده نشود

 راهنمانام نويسنده برابر روش به كار رفته در اين ) فارسي و انگليسي بر حسب مورد(ترتيب حروف الفباي  بهفهرست منابع 
 .شوند ابع فارسي و سپس منابع انگليسي آورده ميابتدا من. تهيه شده باشد

 
 
 
  

    



  : نويسيهايي از منبعنمونه
يبريد ايي نيتروژن در دو هنازنينبررسي اثرات تراكم بوته بر كارايي مصرف . 1379. و دباغ محمدي نسب، ع. حميدي، آ

 . 42-58) : 4(1مجله دانش كشاورزي، . ذرت

. يااثر فاصله رديف و تراكم بوته بر عملكرد و اجزاء عملكرد دانه دو رقم سو. 1367. م پور، خواجه و. ، كريمي، م.رنجبر، غ
 . 29 -35): 2و1(19مجله علوم كشاورزي ايران، 

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.  
Whith, J.W. 1975. Composition of honey. In Crane, E. (ed), Honey: A comprehensive survey. 
Heinemann, London, UK. pp: 157-206.  

 : )اينترنتي(نمايي نحوه نوشتن منابع تار

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 ). 

هاي فارسي نيز در  تاريخ .ي محتواي چكيده فارسي باشد مقاله به زبان انگليسي ترجمه چكيده: چكيده انگليسي - 12
  .هاي ميالدي تبديل شوند متن چكيده انگليسي به تاريخ

 

  نشريه توليد گياهان روغنيتهيه مقاله براي  هاي مورد استفاده درفرمت و قلم
با ) A4قطع (سانتيمتر ) 217/29(صورت دو ستونه، اندازه كاغذ و به  2003 يا  Word 2007مقاله با استفاده از نرم افزار 
  :رعايت نكات زير تهيه شود

  
  :فاصله ها -ب            :هاحاشيه-الف

  مترسانتي  25/1  دو ستون                   فاصله                              متر   سانتي 3 سمت راست                       
  مترسانتي  1            ه سطرها              فاصل ر                             متسانتي 5/2سمت چپ                          

  مترسانتي 5/0ي براي متن               تو رفتگ                                 متر سانتي 3  باال                                 
 مترسانتي 5/2پايين                                 

 

  :هانوع و اندازه قلم -ج
  پر رنگ نازنين B 14عنوان فارسي مقاله                                                   
 پر رنگ Times New Roman 14عنوان انگليسي مقاله                                                

  نازنين 11Bاسامي فارسي نويسندگان                                           
  پر رنگ نازنين 12Bها                        اوين فرعي متن فارسي و كليد واژهعن

  پر رنگ نازنين 12Bچكيده فارسي                                                        
  Times New Roman 11متن انگليسي و منابع                                                

  Bold/Italic(Times New Roman( 11             هاي انگليسي                                كليد واژه



  نازنينB 12            منابع                                        متن فارسي و
  نازنين B 10         پاورقي فارسي                                              

  10Times New Romanپاورقي انگليسي                                                   
  نازنين B 10ها                                     مندرجات جداول و شكل

 

  لهنحوه ارسال مقا
عكس، شكل و (هاي ضميمه  تقاضاي بررسي مقاله توسط نويسنده مسئول مقاله به همراه فايل مقاله، تعهدنامه و فايل

  . مجله ارسال گردد سامانهبه ) جدول
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