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 راهنماي تهيه و تنظيم مقاله

را كه ترويجي و مروري ، پژوهشيهاي  مقاله» شناسي گياهي دانش بيماري« علمي معتبر نشريه

  ها،  زاي گياهان (قارچ شناسي گياهي در زمينه عوامل بيماري هاي نوين علم بيماري ها يافته در آن

هاي  هاي محيطي و انگل رغذايي، تنشها، كمبود عناص ها، نماتدها، ويروس ها، پروكاريوتقارچشبه

هاي گياهان، به زبان فارسي و با  هاي مديريت بيماري ها و روش هاي ناشي از آن دار)، بيماري گل

   يكرده در رشتهتوسط افراد تحصيل ،يا زبان انگليسي با چكيده فارسيچكيده انگليسي، 

را پس از بررسي انتشار نيافته باشند،  علميهاي در نشريهو قبالً اند  نوشته شده شناسي گياهيبيماري

  كند. با داوري علمي و ادبي پذيرفته و منتشر مي ياب،افزار مشابهبا نرم

 پژوهشي -مقاله علمي - 1

گيري همراه با بحث و نتيجه نويسنده(گان)هاي نوين فعاليت پژوهشي اصيل گزارشي دقيق از يافته

  هاي كليدي فارسي، عنوان، چكيده و چكيده و واژه : عنوان،مقاله شاملنوع قسمتهاي اين  است.

  گيري و منابع است.، بحث، نتيجهي پژوهشهايافتهها، ، مواد و روشهاي كليدي انگليسي، مقدمهواژه

  مروري -مقاله علمي - 2

تخصصي و سابقه پژوهشي نويسنده(گان) در يك زمينه خاص است، كه با  اي بر اساس زمينهمقاله

ي پژوهشي خود و ساير پژوهشگران در آن زمينه، با رويكردي نوآورانه به تبيين مسئله و هاارايه يافته

 پردازد. در اين نوع مقاله الزم است كه درصد متنابهي از منابعارايه راهكار مناسب در آن مورد مي

هاي واژهقسمتهاي اين نوع مقاله شامل: عنوان، چكيده و  .فاده متعلق به نويسنده(گان) باشداست مورد

هاي مناسب با موضوع مقاله، هاي كليدي انگليسي، مقدمه، عنوانكليدي فارسي، عنوان، چكيده و واژه

  گيري و منابع است.نتيجه

 ترويجي -مقاله علمي - 3

  و مطالعاتي نويسنده(گان) است، كه به شرح سابقه پژوهشي ياي بر اساس زمينه تخصصمقاله
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شناسي  هاي دانش بيمارينهاد(هاي) كاربردي در يكي از زمينههاي نوين علمي همراه با پيشيافته

. هاي خارجي باشدترجمه مقالهنبايد  اين گونه مقالهپردازد. تحليلي، مي -اي آموزشي گياهي به شيوه

  هاي كليدي فارسي، عنوان، چكيده و قسمتهاي اين نوع مقاله شامل: عنوان، چكيده و واژه

  گيري و منابع است.هاي مناسب با موضوع مقاله، نتيجهقدمه، عنوانهاي كليدي انگليسي، مواژه

 روش نگارش مقاله

حاشـيه   متر سانتي 3ستونه با  1متر) به صورت  سانتي 21×  7/29(ابعاد  A4ي  مقاله بايد در صفحه

 هـاي هنوشته شود. تمـام صـفح   Word 2003-97 (.doc)افزار  در قالب نرم 5/1طرف با فاصله خط  4از 

  صفحه باشد.   12گذاري شوند. متن مقاله بايد حداكثر  مقاله در پايين و ميانه پشت سرهم شماره

آدرس و در يك صفحه جداگانه عنوان مقاله، نام و نام خانوادگي، محل كار شناسه مقاله:  فايل - 1

بعد  پست الكترونيك نويسنده مسئول مكاتبه ( كه با نشانه به همراه هر نويسندهكامل پستي 

به  خانوادگي نويسندگان (نام و ناماز نام خانوادگي وي مشخص شده است)، به فارسي و انگليسي 

 انگليسي با حروف بزرگ) نوشته شود.

هاي كليدي به فارسي، سپس عنوان، چكيده  در صفحه اول عنوان، چكيده و واژه متن مقاله:فايل  - 2

-مقاله، نتيجه نوعهاي متناسب با  عنوان هاي كليدي به انگليسي و از صفحه دوم مقدمه، زير و واژه

  ها به اين شرح است: و منابع آورده شود. خصوصيات اين قسمت گيري

كلمـه   15اي خبري، كوتاه، رسا و جامع، بيان كننده موضوع اصلي مقاله است و نبايد از  جملهعنوان: 

 نوشته شود. (Bold)ضخيم  B Nazanin 14با قلم  تجاوز كند و

 400حداكثر تا  160حداقل يك پاراگراف، در قالب بايد چكيده هاي كليدي:  و واژهچكيده فارسي 

بيان مسئله ( مقدمه[ مقالههاي عنواناز تمام شرحي با  مبسوط صورت به ،خط) 20اي ( كلمه

(همراه با اشاره به نوآوري مقاله يا گيرينتيجه و ها يافته ها، روش و مواد ،)و هدف
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واژه كليدي، كه در عنوان  5تا  3زير چكيده فارسي بين تنظيم شود.  ،]پيشنهادهاي كاربردي)

 .مقاله نباشند، به ترتيب حروف الفبا، در مورد موضوع اصلي مقاله درج شود

برگردان صحيح و روان، مطابق با آيـين نگـارش زبـان    هاي كليدي انگليسي:  عنوان، چكيده و واژه

 Times New Roman 14دي فارسي اسـت. عنـوان بـا قلـم     هاي كلي انگليسي، از عنوان، چكيده و واژه

 .نوشته شود Times New Roman 12هاي كليدي با قلم  ضخيم، چكيده و واژه

و  B Nazanin 12 فارسـي  از مقاله از صفحه دوم آغاز و با قلمقسمت اين  :   (Introduction)مقدمه

، سـابقه  اهميت موضـوع  ن مسئله وبيا، آندر و  نوشته شودTimes New Roman 12 كلمات انگليسي 

  .دنبيان گردضرورت و اهداف پژوهش  ،بر اساس منابع علمي معتبر پژوهش

 و رفتـه  كـار  بـه  آزمايشي و آماري طرح ها، روش شرح :methods) and (Materials ها روش و مواد

 و كلـي  اصـول  بيـان  باشند، شده اقتباس ديگر منابع از هاروش اگر است. هاداده تحليل و تجزيه روش

الزم يا براي اولين بار اجرا شـده  تنها در صورتي كه روشي تعديل يا اصالح شده،  .است كافي آنها منبع

   شته شود.   واست شرح كاملي از آن ن

 تحليـل  و تجزيـه  و شـده  انجـام  هـاي آزمايش از آمده دست به نتايج: (Results) هاي پژوهشيافته

 گانـه  چنـد  صـورت  به نتايج تكرار از شود. نوشته مربوطه هايجدول و هاشكل همراه به آنها، هايداده

   گردد. خودداري غيره..) و جدول (شكل،

در صورت وجود جدول در متن، پس از كلمه جدول، شماره آن و خط تيره، عنوان آن كه توصيف رسـا  

ايي افقـي از  تـ 2زبان فارسي و انگليسـي در بـاال نوشـته شـود و بـا خطـي        2و جامعي از آن است، به 

تـوان بـراي    ها  و قسمت اخير با يك خط افقي از متن جدول جدا شوند. در صورت لـزوم مـي   سرستون

ها از خطوط افقي در داخل كادر مربوطه استفاده كرد. در متن جدول نبايد از خطـوط   تقسيم سرستون

الـه جـدا گـردد. در    افقي و عمودي استفاده شود. در پايان متن جدول با خطي افقي، از سـاير مـتن مق  

صورت نياز به توضيح در مورد مطلبي از جدول، آن با عدد و يا نشانه مناسبي به شرح مربوطه در زيـر  
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ها و اعـداد  ولي متن كلمه زبان فارسي و انگليسي 2هاي جدول به شرح ستونجدول ارجاع داده شود. 

  نوشته شود.   Times New Roman 11 فونت آن به زبان انگليسي

اصـلي  (ها) در متن، بايد به رنگ شكل شود. استفاده شكل واژه از نمودار و عكس تصوير، به ارجاع براي

هـاي بـزرگ   نيـز بايـد بـا حـرف      هـاي مختلـف يـك شـكل    . قسـمت باشـند و با حداكثر وضوح ممكن 

زبـان   2) مشخص شوند و شماره، عنوان و شرح كامل و مستقل از متن (خودگويا)، بـه  ..A,Bانگليسي(

متعلـق بـه    هاي پژوهشـي و مـروري بايـد   در مقاله(ها) سي و انگليسي در زير آن نوشته شود. شكلفار

 استفاده ترويجي هايمقاله در، ولي (گان) باشد و در پايان شرح آن عبارت (اصلي) نوشته شودنويسنده

نبـع آن  هستند با ذكـر م  " )©copyright(حق انحصاري چاپ "عالمتفاقد هاي اينترنتي كه  شكل از

  مجاز است.  

ترين فاصـله از مطلـب مربوطـه قـرار      ها در نزديك به جدول و شكل بايد در متن ارجاع داده شود و آن

 داده شوند.

: در اين قسمت نتيجه هر آزمايش انجام شده در قالب يك پـاراگراف مسـتقل بـا    (Discussion)بحث 

  . مقايسه شده و مورد بحث قرار گيرند پژوهشگراننتايج ساير 

در اين قسمت، در قالب يك پاراگراف مستقل و بدون نياز به مراجعه  :(Conclusion)گيري نتيجه

شرح داده شده، نوين هاي هاي قبل، ضمن اشاره به اهميت موضوع و مهمترين يافتهقسمت خواننده به

  شود.   نظريه جديد يا راهكارمناسب براي حل مسئله پيشنهاد

هاي خـارجي خـودداري شـود، هـر واژه      حد امكان از به كار بردن واژه بايد تامتن مقاله در 

شناسـي   فرهنگ كشاورزي و منابع طبيعي، جلد دوم: بيماري«خارجي كه براي آن در كتاب 

الخط فارسـي نوشـته و در مقابـل آن، داخـل      معادل فارسي ذكر نشده بايد به رسم» گياهي

  پرانتز، به زبان اصلي نگاشته شود.  



 
 

5 

 

و بار اول در متن همراه  ايتاليكها  و نام علمي جانداران به انگليسي با حروف م آرايهنام تما

  (ين) آورده شود.با نام مصنف

   بـه سـال مـيالدي    خـانوادگي نويسـنده و تـاريخ انتشـار آن     منبع مطالب درون پرانتـز بـر اسـاس نـام    

ــد:  ــته )Watanabe 2002(مانن ــه     نوش ــابعي ك ــراي من ــود. ب ــنده دا 2ش ــدنويس ــورت  رن ــه ص   ب

Jijakli & Lepoivre 2004 به صـورت نويسنده دارند 2منابعي كه بيش از  و ،  Moosavi et al. 2010 

هـا و  پژوهشي، خالصه مقالـه -هاي علمي در نگارش مقاله بايد از منابع علمي معتبر (مقالهنوشته شوند. 

هاي تخصصي چـاپ   و كتاب معتبرهاي علمي  شده در مجموعه مقاالت همايشمنتشر هاي كامل  مقاله

هـاي   ، گـزارش )Anonymous( نـام شده توسط ناشرين معتبر) استفاده شود و از استناد بـه منـابع بـي   

ارشـد و دكتـري و  تارنماهـاي نـامعتبر      هـاي كارشناسـي   نامه هاي پژوهشي، پايان ي يا ساليانه طرحينها

 اينترنتي پرهيز شود. 

خـانوادگي   به ترتيب الفباي حرف اول نامسال ميالدي به انگليسي و تمام منابع علمي منابع: 

 ها نوشته شوند. نويسنده اول، مطابق با اين مثال

  مقاله

Moosavi SMR,  Zare R,  Zamanizadeh HR  &  Fatemy  S (2010) Pathogenicity of 

Pochonia species on eggs of Meloidogyne javanica.  Journal  of  Invertebrate 

Pathology 104:125-133. 

ها بر حسب سال  در صورتي كه از يك نويسنده چند مقاله مورد استناد قرار گرفته باشد ترتيب درج آن

اي چند منبع هم سال موجود باشد با نوشتن حروف الـف، ب،   انتشار از قديم به جديد و اگر از نويسنده

در جلـو سـال انتشـار، از يكـديگر متمـايز       a،b،cج، براي منابع فارسي و براي منابع خارجي با حـروف  

هاي منفـرد   هاي منفرد و مشترك از يك نگارنده بايد نوشته شود، ابتدا مقاله شوند. در صورتي كه مقاله

    هاي مشترك به ترتيب حروف الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب شوند. و سپس مقاله

  كتاب
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Webster J & Weber RWS (2007) Introduction to Fungi. Cambridge University Press, 

England, 841p. 

نوشته شده و در يك مجلد توسط يك يا  در صورتي كه فصلي از يك كتاب كه به وسيله چند نويسنده

  نوشته شود:به اين شيوه چند نفر ديگرگردآوري و ويرايش شده است، مورد استناد قرارگرفته باشد 

Jijakli MH & Lepoivre P (2004) State of the Art and Challenges of Post-harvest Disease 

Management in Apples. Pp.59-94. In: KG Mukerji (ed.). Fruit and Vegetable 

Diseases. Kluwer Academic Publishers, New York, USA. 

و در صـورتي   (In Persian)به فارسي بوده باشد در پايان آن عبـارت  كه متن مقاله يا كتاب در صورتي

  نوشته شود.   (In Persian with English Abstract) كه مقاله داراي چكيده انگليسي است عبارت

  هاي علمي هاي همايش مقاله
Salahi Ardakani A, Gaur HS, Kamra A  & Mojumder V (2008) Efficacy of neem seed 

granules Trichoderma viride and Pseudomonas fluorescens alone or in 

combination against Meloidogyne incognita infecting cucumber and tomato. 

Proceedings of 5th International Congress of Nematology, Brisbane, Australia, 

p.275. 

بين هر منبع نگاشته شده  براي تسريع در روند داوري مقالهشود به نويسندگان توصيه مي

: ) برقرار نمايندHyperlinkدر متن مقاله با همان منبع در قسمت منابع به اين ترتيب اتصال (

و را انتخاب  Bookmark گزينه  Insert ي در زبانه - 2، مورد نظر در ليست منابع انتخاب شودمنبع  - 1

 Add  ي هوارد شود و دكم )Websterنويسنده اول (مانند: خانوادگي  نام Bookmark nameدر كادر 

) را در متن Websterنويسنده مورد نظر ( Homeزبانه در  Find دكمه با استفاده از - 3انتخاب گردد، 

 ي باز شده از بخش انتخاب و در پنجره Hyperlinkي  روي آن كليك راست شود و گزينه پيدا كرده و

Link to  (ستون سمت چپ) گزينه Place in This Document مت راست نام را انتخاب و در س

 شود. )Ok) وارد شده را انتخاب و تأييد (Websterنويسنده (
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مقاله مرتبط بـا موضـوع از    1در هر مقاله به حداقل (گان) نويسندهشود همچنين توصيه مي

هاي منتشـره مـرتبط بـا موضـوع مقالـه ارسـالي را        مقاله .دهاي قبل اين نشريه استناد نماي هشمار

تارنمـاي نشـريه    منوي جستجو در پايگـاه هاي كليدي مقاله در  نوان يا واژهتوان با وارد كردن ع مي

  يافت.

  ارسال مقالهشيوه 

 (Website)تارنمـاي   نويسنده مسئول مكاتبه در بايد ي فوقها در قالب قسمتمقاله پس از نگارش 

، از و رمـز عبـور  نام نموده و پس از دريافت نام كاربري ثبت http://yujs.yu.ac.ir/ppsنشريه به نشاني 

  .نمايدارسال هاي مقاله را پس از وارد كردن مشخصات نويسندگان، فايل مقاله جديدقسمت ثبت 

  ساير نكات

توسط افـراد  هاي خارجي باشد، ترجمه مقالهاي كه در زمينه موضوعي اين نشريه نباشد،  مقاله - 1

مطابق با اين راهنما تهيه نشـده  شناسي گياهي نگاشته شده باشد، يا ي بيماريكرده رشتهغير تحصيل

تحت بررسي قرار نخواهد گرفت و  باشد و يا از نگارش قابل قبول فارسي و يا انگليسي برخوردار نباشد،

 .پذيرفته نخواهد شد

گان مقاله به همان صورتي كه در نسخه اوليه و موقـع ارسـال بـه دفتـر     تعداد و رديف نويسند - 2

ت و تقاضاي حذف، اضافه كردن يا تغييـر در ترتيـب اسـامي    نشريه مشخص شده است، مورد قبول اس

 شود. گان در هر مرحله از بررسي، به هيچ وجه پذيرفته نمينويسند

 .كنند (گان) مسئول نظراتي هستند كه در مقاله خود بيان مينويسنده -3

ئول مكاتبه ي مسدبير علمي به اطالع نويسندهم مراحل داوري و تأييد پذيرش مقاله پس از اتما -4

خواهد رسيد. اين نويسنده موظف به انجام اصالحات ويرايشي علمي و ادبي نهايي مقاله (پيشـنهادي از  

ترين زمان است، تا مقاله در نوبت چاپ قرار گيرد. بديهي اسـت هـر گونـه    سوي گروه دبيران) در كوتاه
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به تعويـق افتـادن زمـان چـاپ و يـا      تواند باعث ها، ميتوجهي به اين نظرات و يا تاخير در انجام آنبي

  بايگاني شدن مقاله گردد. 

هاي ارزشمند ارسالي از سـوي اعضـاي هيئـت    گروه دبيران براي بررسي و پذيرش مقاله -5

 شود.  ها با نشريه همكاري مستمر داشته باشند، اولويت قايل ميعلمي كه در داوري مقاله


