نحوه پذیرش مقاله

نشریه زیست شنــاسی کــاربردی مقـاالت تحقیقی تهیه شده در تمتم زمینه های زیست شناسی کاربردی را با رعایت نکات زیر جهت چا پ می پذیرد.

 -1مقاالت بایستی حاصل تحقیقات اصیل در زمینه زیست شناسی کاربردی بوده و قبال" در نشریه دیگری چاپ نشده و یـا همزمـا بـه نشـریات دیگـری
ارسال نگردیده باشند.

 -2در مقاله قواعد و دستور زبا فارسی و رسا بود جمالت مورد توجه ویژه قرار گیرد.مسِئولیت مقاله به عهده نویسنده (نویسندگا ) میباشد.
 -3مقاالت باید دارای متن کامل فارسی و خالصه انگلیسی باشند.

 -4متن مقاله با احتساب عنوا ،نام نگارنده گا و محل تحقیق در اندازه کاغذ  A4تایپ گردد.

 -5مقالــه بــا برنامــه  ، Wordعنــوا مقالــه بــا قلــم نــازنین ســیاه و پوینــت  ( 11در خالصــه انگلیســی ،)Times,Bold,Pt.12.اســم (اســامی) نگارنــده

(نگارندگا ) با قلم نازنین سیاه و پوینت ( 12در خالصه انگلیسی  )Times,Pt,12.و محل تحقیق و متن مقاله با قلم نازنین معمولی و پوینت  12تایپ شـود
تایپ شود .فواصل خطوط در متن فارسی و متن انگلیسی  1/5بوده و تمام صفحات مقاله پشت سر هم شماره گذاری شوند .

 -1سه نسخه ار مقاله و در خواست مربوط که به امضای نگارنده ( نگارندگا ) رسیده است همراه با ) (CDسی دی آ به سر دبیر نشریه ارسال گردد .
 -7عنوا مقاله باید کوتاه و رسـا باشـد و در بـاال و وسـا مقالـه نوشـته شـود .زیـر عنـوا نـام و نـام خـانوادگی نگارنـده (نگارنـدگا ) وآدر
(نگارندگا ) و آدر

آنها به طور جداگانه و محل تحقیق درج شود و مسئول مکاتبات با ستاره مشخص شود و در پا ورقی درج گردد.

نگارنـده

 -8چنانچه مقاله خالصه یا قسمتی از پایا نامه (رساله) دانشجویی حاصل شده باشد،الزم است موضوع در پاورقی صـفحه اول بـا قیـد نـام اسـتاد راهنمـا و
دانشگاه مربوطه منعکس گردد.

 -9چکیده مقاله باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق باشد و حتی االمکا از  151کلمه( )11سطر تجاوز نکند .ضروری است نگارنده(نگارنـدگا ) در
پایا چکیده فارسی و انگلیسی ،واژه های کلیدی ( )Keywordsرا درج نمایند.

 -11متن مقاله دارای زیر عنوا های اصلی یعنی مقدمه (بررسی منابع) ،روش کار ،نتایج ،بحث و نتیجه گیـری و منـابع باشـد در صـورتی کـه الزم باشـد از
شخص یا سازمانی تشکر شود این مطلب با زیر عنوا "سپاسگذاری"در متن مقاله بعد از نتیجه و بحث آورده شود.

 -11اسامی علمی با حروف ایتالیک نوشته شود.اسامی علمی در عنوا و چکیده بدو درج نام نامگذار ولی در متن مقاله  ،آنجا کـه بـرای اولـین بـار ذکـر
می گردد با نام نامگذار نوشته شود.نام علمی در صورت تکرار بود بدو نام نامگذار و نام جنس با حرف اول آ (حروف بزرگ ) و با نقطـه نوشـته شـود.
بدیهی است نام نامگذار طبق قواعد مربوط به طور خالصه نوشته شود.

 -12برای بیا اوزا و مقادیر از سیستم متریک استفاده گردد .در صورتیکه این واحدها در آغاز جمله بیایند با حروف نوشته شوند.

 -13استفاده از جدول وقتی مجاز است که درج اطالعات بدست آمده در متن به راحتی میسر نباشد.عنوا جدول در باالی جدول نوشـته شـده ،بایـد گویـا
باشد ،به نحوی که نیاز به مراجعه به متن مقاله نباشد ،اختصارات و عالیم متن جدول بایستی با زیرنویس مشخص گردند.

 -14عکس ها بایستی اصل ،واضح و ترجیحا" سیاه وسفید باشند.توصیه می شود عکس های الکترونی به طور مجزا به صورت  JPGتهیه و ارسال گردند.

 -15مطلب قسمت منابع علمی با عنوا منابع درج گردد و تنها کتب و مقاالتی که در متن مقاله به آنها اشاره شده است ذکر گردند.چنانچـه منـابعی کـه در
متن مقاله به آ ها اشاره می شود بیش از دو نگارنده داشته باشند فقا نام نگارنده اول با ذکر عبارت  :و همکارا ( )et al.درج شود ولی در فهرست منـابع
مورد استفاده نام کلیه نگارندگا منظور گردد .فهرست منابع بایستی به ترتیب حروف الفبا مرتب و ابتدا منابع فارسی و سپس انگلیسی آورده شود.

نحوه نوشتن منابع طبق نمونه های زیر باشد:
مثال در مورد مقاله های مندرج در نشریات:

2ـ مثال در مورد کتاب تالیف شده:

Crrigon,J.T;(1969)”Paper Titel”Science 164: 142-148.
nd

Sreyer, L. (1983) Biochemistry, 2 ed., Oxford Univesity Press. 432pp., London
 3ـ مثال در مورد کتابی که بخشی از آ مورد استفاده قرار گرفته شود:

Walz, M. )1995(. Electrophoretic karyotyping. Pp. 16-73. in: K. Esser and P. A. Lemke (eds). The Mycota, vol.2,
Springer – verlag. Berlin.
 11ـ وقتی مقالهای به الفبای غیر التین چاپ شده است ،الزم است عنوا مقاله به زبا انگلیسی ترجمه شود و بعـد از قیـد شـماره صـفحات ،زبـا اصـلی آ
مانند فارسی یا روسی در پرانتز قید شود .مثال:

…… (in Russian).
 17ـ در مورد نام نشریات پیاند (ادواری) که یک کلمهی است ،تمام حروف آ در منابع علمی نوشته شـود ماننـد  phytopathologyاگـر نـام نشـریات
بیش از یک کلمه باشد باید کوتاه شده استاندارد آ ( که در بعضـی از کتـب ماننـد  World List of Scientific Periodicalsموجـود اسـت) نوشـته

شود.
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