
 زینتی گیاهان و گل علمی نشریه در مقاله نگارش اهنمایر

ای مقاله پذیرد.می را گیاهان زینتی و گلهای مختلف در زمینه مروری و پژوهشی های لهمقا زینتی، گیاهان و گل علمی نشریه

نیز برای چاپ به سایر  ای منتشر وقبل در هیچ نشریهدر ن بخش نتایج آ به ویژهو برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل 

دو زبان  به و عناوین جداول و نمودارها و چکیدهنگاشته شده به زبان فارسی باید ارسالی  ه هایباشد. مقالنشده ه ها ارسال نشری

 کنندهبر عهده ارسال نویسندگانهستند، ترتیب اسامی و حقوق  نویسندهکه دارای چند  ه هاییتهیه شود. در مقالفارسی و انگلیسی 

هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده )گان( خواهد بود. نشریه  واقعیت و درستی ولیتومقاله خواهد بود. مس )نویسنده مسوول(

 آزاد است. ه هادر رد یا قبول و اصالح مقال

ل ارزیابی و نقد شام ،مقاله مروریهای انفرادی یا جمعی، و مستند به نتایج پژوهش پژوهشای است حاصل مقاله ،پژوهشیمقاله 

نویسندگان مقاله سنده/نویمختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است.  های باو کت ه هاباشد که در نشریهایی مینوشته

در این نوع د. نبا موضوع مقاله مروری داشته باش پژوهشیمقاله  3 دستکمو  ودهموضوع مقاله صاحب نظر بمروری باید در مورد 

 سپسدهد و روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می برایرا  پیشینده کارهای پژوهشی ، نویسنه هامقال

 نماید. خود را ارائه می هایهای موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادها و محدودیتفاوت، تها ارتباط

ها، نتایج و بحث، منابع، فارسی، مقدمه، مواد و روشهای کلیدی به ، چکیده فارسی، واژهفارسی هر مقاله باید دارای عنوان

گونه پس زمینه و  باید روی برگه سفید بدون هیچ لهمقا .های کلیدی به انگلیسی باشدچکیده انگلیسی و واژهعنوان انگلیسی، 

  د.شو تهیه مترسانتی15/1 خطوط بین فاصله و مترسانتی 5/2 فاصله حاشیه از هر طرف، 4A اندازهمتر(  سانتی 29*21) در ابعاد

رعایت  زیراصول  تمامیتهیه مقاله  آماده شود. لطفا در ویندوز محیط در  Wordافزار نرم با ایتایپ رایانه صورته به ها مقال

  شود:

 های مختلف مقاله به صورت زیر است:اندازه قلم بخش

 14هر دو با اندازه  )Bold(پررنگ  Roman wNe Times( و عنوان انگلیسی Boldپررنگ ) Lotus Bعنوان مقاله فارسی: 

 11با اندازه  Times New Roman و چکیده انگلیسی:  12با اندازه   B lotusچکیده فارسی: 

 12با اندازه  Lotus Bمتن مقاله: 

 12( با اندازه Boldپررنگ ) B lotusعنوان های فرعی: 

( Boldبه صورت پررنگ ) Roman New Timesو انگلیسی با  usB lotزبان فارسی با در هر دو ها: ها و شکلعنوان جدول

 1۰ا اندازه ب

 1۰با اندازه   B lotusها و پاورقی: ها داخل جدول کلمه

 1۰با اندازه  Roman New Timesانگلیسی با  ها:اعداد داخل جدول

)توجه: منابع فارسی نیز الزم است  ۰1زه با اندا Roman New Timesمنابع در انتهای مقاله به صورت انگلیسی با  تمام منابع:

 (.ذکر شود In Persianانتها و در  به انگلیسی نوشته شوند

 

 



 

 : نکته ها

 .بیشتر نباشد کلمه 3۰ از و باشد مقاله در آورده شده مطالب گیرنده بر در و کوتاه باید عنوان (1

)گان(، مرتبه علمی و نشانی  خانوادگی نویسندهمل نام و نامشا مقاله مشخصات حاوی صفحه در ابتداهر مقاله باید دارای یک ( 2

 به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فکس و پست الکترونیکی باشد.

 صورت هب بخش )هر گیرینتیجه و هایافته ها،روش و مواد هدف، و سابقه شامل خالصهباید به صورت  فارسی چکیده (3

  .کلمه( باشد ۶۰۰ بیشینهو  4۰۰ کمینه) 4Aدر یک صفحه  باشد و تمام آن (جداگانه

 از منابع شامل: پسو در پایان مقاله  جداگانهصورت ه )هر بخش ب کامل چکیده فارسی برگردانچکیده انگلیسی باید  

(bjectivesOBackground and ، ethodsMMaterials and ، Results و Conclusion) باشد.  

 های فارسی و انگلیسی آورده شود.از چکیده پسبه ترتیب حروف الفبا واژه  5تا  3 تعداد به کلیدی هایواژه (4

پژوهش  به قسمت این در نماید.بیان  روشنی به را پژوهش انجام از هدف و پرداخته پژوهشی مورد توجیه و بیانبه باید  مقدمه (5

 .بیان شودمقدمه  پایاندر  روشنطور اف مطالعه بهاهد .شود داده جاعافی ارک حد در زمینه این در شده انجام های

 و تشخیص های روش انجام مراحل، چگونگی مصرفی، وسایل و مواد از جمله پژوهش اجرای شیوه شامل هاروش و مواد (۶ 

 .می باشدآنالیز 

ج و بحث با هم تدوین گیری خواهد بود. نتای، بحث مستدل )با مرجع( و نتیجهپژوهشهای شامل درج یافته بحث و نتایج (۷

صورت منحنی یا های جدول نباید بهداده ها در نتایج و بحث نباید دارای اطالعات مشابه یا تکراری باشند،ها و جدولگردد. شکل

 استثنای نقشه( تکرار شوند.نمودار )به

 منابع آورده شود.از  پیش "سپاسگزاری"و افراد زیر عنوان  ه هااز موسس قدردانی و تشکر ،نیازدر صورت ( ۸

. از ارجاع منابع با آغاز شودها خانوادگی نویسندگان و نام سازمانناماز ترتیب حروف الفبا و به انگلیسی زبان به منابع تمام (9

 خودداری شود. "نامبی"عنوان 

)گان(، سال انتشار، عنوان کتاب،  منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده( 1۰

  APA( American Psychological Association( و از فرمت آورده شود ه هاناشر و محل انتشار و تعداد کل صفح

 باشد استفاده شود.می Mendeleyکه در نرم افزار 
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 :)تا حد امکان از این منابع استفاده نشود( اینترنتی منابع
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http://physicsweb.org/articles/news/11/6/16/1. Accessed 26 June 2007. 

باید شامل نام نویسنده )گان(، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه به اختصار، جلد  انگلیسی به مقاله فارسی منابع نگارش (11

 مقاله باشد. مثال: ه های)شماره( نشریه و شماره صفح

1. Mohamadi, J., Shataee, S.H. (2009). Sensitivity Evaluation of spectral vegetation indices 

using sensitivity functions for stand volume estimation. Gorgan, Journal of Wood and Forest 

Science and Technology 16: 120-125 (In Persian). 
  متن: در منابع به ارجاع (21

 برای و درج نشر مقاله سال و (شوند می مشخص .et al عنوان با نویسندگان سایراول ) نویسنده نام متن، در منابع به ارجاع برای

 . شود استفاده ;""عالمت از منبع چند جداسازی

(Daniel et al. 1996; Wang et al. 2003) 



 "برگردان"از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه  پسارجاع و  برگردانندههای خارجی باید با نام انشده از زب برگردانمنابع فارسی ( 31

 گردد. مثال:داخل پرانتز درج 

1. Farabi, H. (2000). Manual on acute forest damage. Gorgan University of Agricultural 

Sciences and Natural Resources Press. (Translated in Persian). 
ها را به  خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آن مه هایکاربردن کلاز به( 14

نویس در همان صفحه های بدون پرانتز در قسمت باال و در سمت چپ کلمه، به زیرفارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره

 ارجاع داده شود.

تایپ شوند و  مورب یا ایتالیک حروف ( در تمام مقاله باو میکروارگانیسم ها )جنس و گونه گیاهان، جانوران علمی یاسام (51

 برای اولین بار در جلوی آن نوشته شود.گذاری کننده نام

 و در باالها عناوین جدول .شود نوشته انگلیسی و فارسی صورت دو به هاجدول و هاشکل از یک هر اطالعات و عنوان (۶1

ها و جدول چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درها در زیر با فرمت وسطعناوین شکل

 mm) )%(،  داخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل ( درSIالمللی )درسیستم بین بررسیهای مورد ها، واحدهای ویژگیشکل

1-day،) (1-mg L)  ( 1و-gkmg از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل .)کار بردن ها استفاده شود. از به

 )مانند مثال زیر(. درج شوند "شکل"ها با عنوان  هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنعنوان
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 در هر قلمه گیاه شفلرا تأثیر بسترهای مختلف کشت بر تعداد ریشه -1شکل
Figure 1 – Effect of different cultivation media on root number of each Schefflera cutting 

 

 

 



 
 

 

پس  بی درنگجدول یا شکل  باشد. هربه بارگذاری فایل مجزا نمی ارجاع داده شود. همچنین نیازجداول و تصاویر در متن مقاله 

 ن، آورده شود.از ارجاع به آن در مت

خوانا  به طور کاملها باید درشت و ها و اعداد روی شکلتر شوند، بنابراین نوشته ها کوچکممکن است برای چاپ، شکل( 1۷

 باشد.

 .بیان شودها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید عکس( 1۸

ولیتی در وهر گونه مس بنابرایناز ارسال مشخص گردد.  پیشگان مقاله هر مقاله الزم است توسط نویسند مکاتبه ولومس (19

 کننده است.رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه

در خصوص مقاله را با  الزم مشاوره از ارسال مقاله هماهنگی و پیشارشد و دکترا الزم است دانشجویان دوره کارشناسی( ۰2

 که استاد راهنما نویسنده مسوول خواهد بود. بدیهی است استاد راهنما به عمل آورند.

 

 از انتشار دریافت پیشباشد که درصورت پذیرش مقاله و می تومانهزار  001هزینه ثبت و نشر مقاله مبلغ 

 .شود می 
                                                                                              

 


