راهنماي تهيه و شرايط پذيرش مقاله
راهنماي تهيه و شرايط پذيرش مقاله براي مجله پژوهش هاي صنايع غذايی
نشریه "پژوهشهای صنایع غذایی" مقاله هاای لميای پژوهشای

 -3-1-2كميه قارو  ،كمياه هاا و ديماه هاای خااردی ساا قمام

در زمينه های لموم و صنایع غذایی و رشته هاای واستاته را ساا

 Times New Romanنوشته می شوند.

رلایت موارد زیر میپذیرد:

 -4-1-2هر نوع واژه خاردی در متن مقاله  ،سه استثنای اساامی
لميی ،سه فارسی نوشته شده و سپس سا ذكر شياره هاای سادون

 -1شرايط پذيرش

پارانتز سه زیرناویس اردااع داده مایشاود .اساامی نویتاندگان

 -1-1مقاله ای سرای چاپ پذیرفته میشود كاه ماتن آن ليناا در

مناااسع خاااردی در مااتن مقالااه ني از سااه زسااان فارساای و ساادون

هيچ مجمه ،مجيوله مقاله های هياایشهاا و نشاریه هاای دی ار

زیرنویس در میگردند.

منتشر و یا هيزمان سرای چاپ ارسال نشده ساشد.

 -5-1-2اساامی لميای در ماتن مقالااه ،چهياده هااای فارساای و

 -2-1ترتيب اسامی ن ارندگان در یك صاحهه دداگاناه كاه ساه

ان ميتی ،واژه هاای كميادی و منااسع ماورد اساتحاده ساا قارو

امضای آنان رسيده اسات ،ساا مشا ك كاردن متامول مهات اه

ایتاليك تایپ میشوند.

ضاايييه شااود .متااموليت مطالااب مناادر در مقالااه سااه لهااده

 -6-1-2لنوان ددولها در سا و لناوان شاهلهاا در زیار آنهاا

ن ارندگان آن است.

سدون استحاده از پارانتز و سعد از شاياره متمتال و خاي تياره

 -3-1هيات تهریریه سا توده ساه نرار داوران مهتارم قار رد ،

نوشته می شود .لنوان ددولها و شهلهاا مای سایتات كامال و

ق ول و یا ویرایش مقاله را دارد.

گویا ساشد.

 -4-1اصل مقاله ارسال شده سه دفتر مجمه لاودت داده ن واهاد

 -7-1-2سه دای سه كار سردن لنوان هایی مانند نيودار ،تصویر،

شد.

لهس  ،نقشه و ...از واژه "شهل" استحاده میشود .در شاهلهاا

 -2نحوه نگارش و تدوين

نام متغيرها و مقياس آنها در هر دو مهور افقای و لياودی قياد

 -1-2موارد كلی

گردیده و واقد الداد در سيتتم متریك ارایه و سه زسان فارسای

 -1-1-2مقاله در كاغذ  A4و قد اكثر در  11صحهه سه صورت

تایپ میشوند.

دو ستونی سا فاصمه یك سانتی متار در ساين دو ساتون ،فاصامه

 -8-1-2ددولها سدون استحاده از خي های ليودی رسام شاده

سطور یك سانتی متر و قاشيه ( از ساا  ، 3/5پاایين  ،2طار

و خي های افقی نيز فقي سرای ددا كردن لنوانهاا ،سارتيترها و

چپ  1/5ساشد) تورفت ی سه فاصمه پنج قار

سایر موارد ضروری سه كار می روند .شهلها نيز سدون استحاده

راست  ، 2/5طر

در شروع پااراگرا هاا تهياه و از طریار پتات الهترونيهای ساه

از چارچوب و زمينه تهيه میشوند.

آدرس  fas.tabrizu@gmail.comارسال گردد .هيچناين زم

 -9-1-2ارداع سه ددولها و شهلها در ماتن مقالاه سادون در

است ددول ها و شهل ها درداخل متن مقاله در شوند.

پارانتز صورت میگيرد ،م ر این كه شياره آنها در آخر ديمه و

 -2-1-2مقاله سا قمم  B.Yagutتایپ شده و اندازه قمم سه شار

سه هيراه واژه ددول و شهل ذكر گردد .مثال:

زیر خواهد سود:

 -شهل  2راسطه خطی دو متغير را نشان میدهد.

 14سرای لنوان مقاله (پررنگ)

 -راسطه دو متغير خطی است (شهل.)2

 12سرای لنوان های فرلی (پررنگ) و متن مقاله

 -11-1-2شياره كميه فرمولها(در صورت شياره دار سودن) در

 11ساارای لنااوان داادول هااا و شااهل هااا (پررنااگ)  ،اسااامی

داخل كروشه در میگردد.

نویتندگان مقاله ،مناسع مورد استحاده و واژه هاای كميادی  9تاا

 -11-1-2كميه زیر نویسهای خاردی ساا قار

 11سرای كميه ها و الداد داخل ددول هاا و شاهل هاا 11 .سارای

میشوند.

پاورقی

سازر

شاروع

نشريه پژوهشهاي صنايع غذايی
 -12-1-2در مناسع در متن مقاله سا روش نام و ساال صاورت

 -2-2-2چكيده فارسی در یك پاراگرا

میگيرد و مقاله های ارایه شده سه مجمه سر این اساس تنريم می-

ای فشرده و گویا از مقاله سا تاكيد سر هاد هاا ،روشهاا ،نتاایج

شااوند .در ایاان روش سااال انتشااار سعااد از نااام خااانوادگی

پژوهش و ديع سندی است .چهيده قاداكثر در  251كمياه تنرايم

نویتندگان در داخل پارانتز می آید .اگر تعداد نویتاندگان سايش

می شود ..در این س ش از ارداع سه مناسع ،شياره شهل و دادول

از دو نحر ساشد ،استدا نام خانوادگی نویتنده اول و سپس ل ارت

و یا زیرنویس ادتناب میشود .هيچنين ،سهتر اسات از معادلاه-

"و هيهاران" قيد میشود .در صورتی كه من ع مورد استحاده در

ها ،فرمولهاا و لالماتهاای اختصااری ( ساه داز لالمات هاای

پای اان ديمااه و در داخاال پااارانتز آورده شااود ،نااام خااانوادگی

اسااتاندارد) در چهيااده اسااتحاده ن ااردد .در صااورت لاادم ذكاار

نویتندگان سر قتب سال انتشار من اع (استادا منااسع فارسای و

اسامی لميی و فرمول های شايييایی در لناوان ،مای تاوان ایان

سپس مناسع خاردی) سه فارسای نوشاته مایشاود .تياام منااسع

موارد را در چهيده در كرد.

مندر در متن می سایتت در س ش مناسع مورد استحاده نياز در

 -3-2-2واژه هاي كليدي قداكثر در هفت كلمهه و ساه صاورت

شوند.

الح ایی (استدا واژه های فارسی و سپس خاردی) سالفاصمه سعد از

مثال:

چهيده فارسی نوشته میشوند.

 -هااال و دراكااوپ ( )1975سااا اسااتحاده از روش موناات كااارلو،

 -4-2-2مقدمه شامل طار موضاوع پاژوهش  ،ساواسر كاار و

های دریان ورودی سرای تهميل ليمهرد یك م ازن

مرور مناسع لميی مرت ي سا موضوع پژوهش ساوده و در آخار

هيدروگرا

تهيه شاده و مجيولاه

آسرسانی را ترسيم كردند.

آن هد

 -صاانوسر كاليحرنيااایی از اناادازه ژنااوم متوساي ،رشااد سااریع،

 -5 -2-2مواد و روشها می سایتت سه طور گویا در سرگيرناده

سهولت نت ی دست وروزی و امهان دسترسای ساه دامناه ای از

ویژگیهای مهل ادرای آزمایش ،شر مواد ،اسازار كاار ،روش-

اسزارهای ژنتيهی سرخاوردار اسات (اساتتمر و سرادشااو  1996و

هااای سااه كااار رفتااه از ديمااه روشهااای آم ااری و طاار هااای

توسهان و هيهاران )2114

آزمایشی ساشاند .در ایان س اش از توضايح روش هاایی كاه در

 -مرادی شهر ساساك ( )1379وراثات پاذیری تاداوم شاردهی در

پژوهش مورد نرر استحاده نشاده اسات ،خاودداری مایگاردد.

مهدوده  1/1تا  1/2گزارش شده است (شانهز و هيهااران 1981

لالوه سراین ،سهتر است از شر كامل روش های متداول ادتناب

و اسوالو )1995

و سه ذكر مناسع ماورد اساتحاده و تغييارات انجاام یافتاه در آنهاا

 -13-1-2برگ مشخصات مقالهه شاامل ناام خاانوادگی و ناام

اكتحا شود .روش كاار نياز مای سایتات ساه قاد كاافی واضاح و

ن ارنده یا ن ارندگان مقاله  ،مرت ه لميی ،مهال خادمت و نشاانی

روشن ساشد تا سایر پژوهش ران در صورت نياز ستوانند آن را

آنها سه هر دو زسان فارسی و ان ميتی سه هيراه شياره تمحان ،ساه

تهرار نيایند.

ویژه تمحن هيراه ،و آدرس پتت الهترونيهی سه دفتر مجمه ارسال

 -6-2-2نتايج و بحث مشتيل سر یافته های قاصل از پاژوهش

شااود .در زیاار لنااوان مقالااه از آوردن اسااامی و مش صااات

سه صورت متن ،ددول و شهل  ،سهث متتدل و نتيجه گيری كمی

ن ارندگان خودداری گردد.

در آخر است .در این س اش از تهارار و یاا ذكار ماواد و روش

 -2-2ترتيب بخشهاي مختلف مقاله و نحوه تدوين آنها

های انجام یافته ادتناب گردد .شهل ها و ددولها ن اید هيزماان

 -1-2-2عنوان مقاله سه صورت خالصه ،روان و گویای مهتوی

دارای اطاللات تهراری ساشند .از شر دزئيات ددولها و شاهل

مقاله سوده و قداكثر در  21كميه تنريم میشاود .آوردن اساامی

ها نيز خودداری شده و فقي سه آوردن نهات مهم آنها اكتحا مای-

لميی مودودات زنده در صورت داشتن ناام لياومی ضاروری

گردد .نتایج تجزیه و تهميل های آماری سهتار اسات ساه صاورت

نيتت .از لالمتهای اختصاری و فرمول های شايييایی نياز در

ددول یا شهل منعهس شاده و اخاتال

هاای معنای دار نياز ساا

لنوان استحاده نيیشود .هيچناين ،ساه كاار ساردن كميااتی مانناد

لالمتهای مناسب مش ك شوند.

"مطالعه" و "سررسی" در استدای لنوان توصيه نيیگردد.

از پژوهش لنوان می شود.

راهنماي تهيه و شرايط پذيرش مقاله
سهث شامل تهميل داده های آزمایش ،ذكر لمت ها و معمول هاا و

در مناسع خاردی (و معادل آنها در مناسع فارسی) از هام متياایز

كارسردهای اقتيالی در اسعاد نرری و ليمی می ساشد .لاالوه سار

میگردند.

این زم است از یافته های دی ر پژوهش ران نيز در تهميل نتایج

 -5-8-2-2سال انتشار سالفاصامه سعاد از ناام خاانوادگی و ناام

و غنا س شيدن سه سهث استحاده شود .سا ودود ایان ،سارای یاك

نویتندگان ذكر میگردد .ق ل از سال لالمات ویرگاول و سعاد از

سهث متاتدل تنهاا ذكار ل اارت هاایی مانناد " مطاسقات و لادم

آن نقطه در می شود.

مطاسقت یافته ها سا نتایج دی ران" كافی نيتت و اظهاار نرار در

 -6-8-2-2از دزوه درسی نيی توان سه لنوان من ع استحاده كرد.

مورد چ ون ی این مشاسهتها و تضادها می تواند سه غنای سهاث

 -7-8-2-2در مورد مقاله در مجمه های لميی لالوه سار ماوارد

كيك نياید .سناسراین ،هيات تهریریه از پاذیرش مقالاه هاایی كاه

پيش گحته ،نام مجمه ،شياره دمد و صحهه اول و آخار مقالاه ،در

فاقد ارداع سه مناسع در این س ش هتتند ،معذور است.

مورد مقاله در هيایشهای لميی لنوان هياایش ،مااه سرگازاری،

تبصره  :نتایج و سهث را میتوان سه قالت توام و یا دداگانه تادوین

مهل سرگزاری و شياره صحهه های اول و آخر مقاله و در مورد

كرد ولی در صورت دادا كاردن ایان دو س اش ،سهاث ن ایاد تهارار

كتاب ها و تك ن اشت ها نام ناشر در آخر من اع ماورد اساتحاده

مجدد نتایج ساشد ،سمهه كميات ،محاهيم و تهميل نتایج ارایه شود.

آورده می شود.

 -7-2-2در س ش سپاسگزاري میتوان از هيهاری و متاالدت

 -8-8-2-2در مناسع خاردی كميه اول لناوین و اسامی ن ارندگان

اش اص ققيقی و ققوقی در انجام پژوهش سپاس زاری نيود.

و نيز تيامی كميات مرسوط سه نام مجالت ،لنااوین هيایشای و ناام

 -8-2-2منابع مورد استفاده شامل فهرستی از منااسع فارسای
در آغاز وسپس مناسع خاردی سوده و سه ترتيب قارو

الح اا و

ناشرین و موستات سا قرو

سزر شروع می شود.

 -9-8-2-2استناد سه مناسع اینترنتی مورد پذیرش نيتت.

سدون شياره گذاری تنريم می شوند .نهات زیار در تادوین ایان

نمونههه هههايی او نحههوه درع منههابع در بخههش منههابع مههورد

س ش رلایت میگردد.

استفاده:

 -1-8-2-2این س ش تنها درسرگيرنده مناسع ارداع شده در ماتن

مقاله مندرع در مجله هاي علمی

مقاله سوده و از آوردن مناسعی كه در متن سه آنهاا اشااره نشاده

نام خانوادگی و م حف نام نویتندگان ،لنوان مقاله ،ناام مجماه ،

است خودداری میشود.

شياره دمد و دامنه صحهه ها.

 -2-8-2-2در كميه مناسع استدا نام خانوادگی و سپس م حف ناام

لمااوی صااادقی و اسااياليمی م . 1385 ،سررساای نوسااانات

نویتندگان آورده میشود .در یك من ع اسامی نویتاندگان تاا

ديعيت كرم سيب  Laspeyresia pomonellaسه منرور تعياين

نحر ماق ل آخر توسي ویرگول و نحر آخر توسي قار

وقت مناسب م ارزه .مجمه لماوم كشااورزی ایاران ،دماد ساوم،

" و" از

هم ددا میشود.
 -3-8-2-2در س ش مناسع اساامی كمياه نویتاندگان هار من اع
سدون ذكر ل ارت "و هيهااران" ( et al.در منااسع خااردی) در
میگردد.
 -4-8-2-2در صااورتی كااه از یاك نویتاانده چنااد من ااع مااورد
استحاده قرار گيرد ،استدا مقاله هاای منحارد و ساپس مقالاه هاای
مشترک سه ترتيب نام نویتندگان سعدی سار قتاب قارو

الح اا

در م ایشااوند .اگاار دو ی اا چنااد من ااع از نویتااندگان یهتااانی
سرخوردار ساشند ،این مناسع سر قتاب ساال انتشاار از قادیم ساه
ددید تنريم می شوند و در صورت مشاسه ساودن ساال انتشاار،
مناسع مذكور سا قرار دادن قارو

 c ، b ، aو  ...در مقاسال ساال

شياره های  3 ،2 ،1و  .4صحهه های  83تا .112
Schweizer LE, Nyquist WE, Santini JB and Kimes
TM, 1986. Soybean cultivar mixtures in a narrowrow, noncultivatable production system. Crop
Science 26: 1043-1046.
توضيح :در مناسع خاردی نام مجمه سه صورت كامل ذكر گردد.
مقاله مندرع در مجموعه همايش ها
نام خانوادگی و م حاف ناام نویتاندگان ،ساال انتشاار ،لناوان
مقاله ،دامنه صحهه ها ،نام هيایش ،موسته (در صورت وداود)
و شهر مهل سرگزاری.

نشريه پژوهشهاي صنايع غذايی
شهوری ب .1373 ،لوامال سيولاوژیهی قاصام يزی خااکهاای

 -در مورد من عی كه دارای نویتنده مش ك نيتت سه دای نام

زرالی .صحهه های  144تا  .157مقاله های كميدی سومين كن ره

نویتاااانده از كميااااه "ساااای نااااام" در من ااااع فارساااای و از

لموم زرالت و اصال ن اتات ایران .دانش اه ت ریز ،ت ریز.
Habibi M, 1997. Calculating sediment discharge
using a developed computer package. Pp. 854-864.
Proceedings of the 8th International Conference on
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كتاب

" "Anonymousدر من ع خاردی استحاده می شود.

 اگر كميه فصلهای یك كتاب مشتركا توساي یاك یاا چناد نحارنوشته شود ،ذكر من ع سه ترتيب زیر است:
نام خانوادگی و م حاف ناام نویتاندگان ،ساال انتشاار ،لناوان
كتاب ،نام ناشر
هادی  .1369 ،اگروشييی (ترديه) .انتشارات دانش اه تهران.
Hay KM and Robert R, 1989. An introduction to the
physiology of crop yield. Leonard Hill, London.
 اگر فصلهای یك كتاب ،دارای ن ارنده یاا ن ارنادگان دداگاناهای سوده و كل كتاب توسي یك یا چند نحر هياهنگ كنناده تادوین
گردد ،روش در آن من ع سه شر زیر است:
نام خانوادگی و م حاف ناام نویتاندگان ،ساال انتشاار ،لناوان
فصل ،دامنه صحهه هاای فصال ،ناام خاانوادگی و ناام هياهناگ
كنندگان كتاب ،لنوان كتاب و نام ناشر
Knuiman MW and Laird NM, 1990. Parameter
estimation in variance component models for binary
response data. Pp. 177-189. In: Gianola D and
Hammond K (eds). Advances in statistical methods
for genetic improvement of livestock. SpringerVerlag.

سی ناام .1371 ،آماار ناماه كشااورزی ایاران .اداره كال آماار و
اطاللات وزارت كشاورزی.
Anonymous, 1992. Maize in human nutrition. FAO
Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.
تذكر :از در مقاله های ارایه شده سه مجمههای لميای ولای فاقاد
پذیرش ،شياره دمد و مهدوده شياره صحهه ها در قتيت مناسع
ادتناب شود .ارداع سه این نوع مناسع در متن مقالاه پاس از ذكار
نام صاقب اثر (یا من ع اطالع) سا قيد ل اارت "مهات اه ش صای"
در داخل پارانتز خواهد سود.
 -9-2-2چكيده انگليسیدرست سعد از چهيده فارسی می آیاد و
ترديه كاممی از چهيده فارسی است .نهات زیار در تهياه چهياده
ان ميتی رلایت می شوند.
 -1-9-2-2كميه اصول ذكر شده سرای چهيده فارسای در ماورد
چهيده ان ميتی نيز لهاظ میشود.
 -2-9-2-2در لنوان مقاله قر
قرو

رسي ،سا قر

اول كميه كمياههاا ساه اساتثنای

سزر نوشته میشود.

 -3-9-2-2واژه های كميدی سر قتب قارو

الح اا تنرايم مای

شوند.
 -4-9-2-2راهنما ي بخش آنهاليز آمهاري :توصايه مای شاود
ماولحين ق اال از نوشااتن مقالااه در ماورد داده هااای آزمااایش سااا
مت صصين آمار مشورت نيایند .روش آماری و طر آزمایشی
مااورد اسااتحاده سایتااتی سوضااو سيااان شااوند .سااه اسااتثنای

پايان نامه

 ،ANOVAآزمون استيودنت ( (Student’s-tو آزمون كای-دو

نام خانوادگی و م حف نام نویتنده ،سال انتشاار ،لناوان پایاان

(  ،)chi-squareدر مواردی كه از تجزیه و تهميال هاای آمااری

نامه ،مقطع تهصيمی ،نام دانشهده و دانش اه

نام سرده می شود سایتتی مرداع ماورد اساتحاده و نتا ه نارم

مقدم ع .1373 ،تعيين درصد خودساروری و هي تت ی صحات در

افزار (در صورت استحاده) نيز ذكر گردد .اختال

ده رقم آفتاس ردان .پایان نامه كارشناسی ارشاد اصاال ن اتاات،

اثرات ماورد سررسای سایتاتی در داداول و اشاهال ساا قارو

دانشهده كشاورزی دانش اه ت ریز.

مناسب مش ك شده ساشند.

ثبت اختراع و اكتشاف )(Patent
Titcomb ST and Tuers AA, 1976. Reduced calorie
bread and method of making same. USA Patent 3
979 323. Date issued: 7 September.

معنی دار ساين

