اگهنمايسگااشكقاالتكجلهزيس شناسمكروارگاناسرس ها


لطفاًكقاالتخوداگطبقسواتزياتدرينرباگيدفتاكجلهگاسالكنرد.


مجل علمی -پژوهشهی زیسهت نا هی میكاو ريانیسه

مهاديی د رد تها د هتاوردهای پژوهشهی محققهان در زمینه ههای مهاتبب بها زیسهت نا هی

میكاو ريانیس ها و ر ت های و بست ب ن ،امل :باکتایها ،مخماها و ایا ر در الب مقاالت علمی منتشا میکنس.
 .9كحواهايكوضوعمكجله



اختار ،متابولیس و ژنتیك میكاو ريانیس ها؛
کولوژی و یستماتیك میكاو ريانیس ها؛

 میكاوب نا ی صنعتی ،محیطی و غذ یی؛
 بیماری ز یی میكاو ريانیس ها؛
 نانوبیوتكنولوژی میكاوبی.
 .2گاسالكقاله

 جهت ر ال مقال الزم ت در پایگاه لكتاونیكی مجل ثبت نام و پس فامگاسالكقاله تكمیل ود.
پايگاهگلوتارسرومكجله:http://uijs.ui.ac.ir/bjm

ال در نشهایات د خلهی و یها خهارجی منتشها نشهسه با هس ،مگها به
 مقال بایس نتیج تحقیقات خصی نویسنسه(ها) بوده و ب ً
مجم های علمی(در مورد مقاالت ر ئ

هكل خالصه در

سه در مجام علمی ،مشخصات کامل مجم بایس در فام پیش نیاز کا ود).

 مقاالت ر الی نبایس ب صورت هميمان با ی بار ی ب مجالت دیگا ر ال سه با نس.
 مسؤولیت مطالب منسر در مقال با عهسه نویسنسه(ها) میبا س.
 دفتا مجل در ویا تاری ،رد یا بول مقال ها ز د ت.

 مقاالت دریافتی تو ب متخصصان ما د وری می ود و در صورت تصویب در هیأت تحایای با رعایت نوبت ب چاپ میر س.
 مقاالت رد یا نصا ف د ده سه پس ز

ماه ز مجموع ر یو مجل  ،خار و دفتا مجل ز بازياد نسن نها معذور ت.

 تكمیل و ر ال فامتعهدرسوآراي(فامپرشسراز) لي می ت ( .با ی دریافت فام ب وب ایت مجل ما جع کنیس)
 .3ارشتدرينكقاله
 تایپ مقال با نام في ر ) ، Microsoft Office Word 2003(OR 2007روی کاغذ A4و ب صورت یك تونی نجام سه با س.
 مت مقال بایس فارس لیس ،رو ن و ز نظا د تور زبان صحیح با س ،در نتخاب و ژه ها د ت الزم مبذول ود.

 نام نویسنسيان ب همان تاتیبی ورده ود ک مایل هستنس در نشای چاپ ود .تغییا و جابجهایی هامی بعهس ز مشهخن هسن د وری ولیه


مكان پذیا نیست.
ایست

ت مت مقال ب تاتیب امل بخش های زیا با س.

كقدكه،كوگدرارشها،ستايج،بحثرسترجهنرايركنابع


 در صورت ليوم بخش سرد نی در نتهای مقال و بل ز بخش ما ج نو ت
 الزم ت نام نویسنسيان در مت مقال ب فار ی نو ت


زیانویس در صفح مابوط در

ود.

ود ما كل التی تمامی نها در ولهی بهار کها هسن در مهت مقاله به صهورت

ود.

ز بكار بادن لغات نگلیسی در مت مقال دتا ز ود ،معادل نگلیسی کلمات فار ی و نام صلی نویسنسيان التی ک با ی ولی بار در مقال
ب کار میرود ب صورت زیانویس در صفح مابوط در

ود.

عنوگنكقاله،چوردهررگژههايكلردي

.4
 عنو ن مقال کوتاه و در ر تای محتو ی مقال با س و ز  2۳و ژه تجاوز نكنس.

 چكیسه فار ی نبایس بیشتا ز  399کلم با س .الزم ت ی چكیسه ب تاتیب امل بخشهای زیا با س:
نراي،رگژههايكلردي


بحثرسترجه
كقدكه،كوگدرارشها،ستايج،


 و ژههای کلیسی فار ی و نگلیسی بایس یكسان و دس کثا امل  9و ژه مجي با س.

 الزم ت با ی مقال چكیسه نگلیسی تهی کنیس .ی چكیسه بایس معادل چكیسه فار ی تنظی

ود و امل بخش های زیا با س.

Introduction, Material and Method, Results, Discussion and Conclusion

 .0جدرل،سمودگا،تصاريارفاكولسويسم



ایست

ت هم جسولها ،كلها ،نمود رها و عكسها مارهيذ ری سه با نس و ب هما ه عنو ن در مت

باالی ن و عنو ن ایا كلها در زیا ن نو ت

ورده هونس .عنهو ن جهسول در

ود.

يا كل یا جسولی ز ماج دیگای خذ سه ت در د م عنو ن جسول یا هكل هماننهس مهت رجهاد د ده و مشخصهات کامهل ماخهذ در
بخش ما ج در

ود.

 نمود ر ها ب صورت تك بعسی و ب صورت یاه و فیس تنظی
 تصاویا با کیفیت  300dpiب باال تهی

ونس.

ونس.

 کلمات و عبارتهای روی كلها ب فار ی نو ت

ود.

 معادالت بایس ب صورت خو نا با داوف و عالئ منا ب با تفاده ز  Microsoft Word Equation 3.3تهی و ب تاتیب مارهيذ ری ونس
و دسها با دسب یست بی لمللی و دسها ( )SIمعافی ونس.
 .6افاسسسويسم
 الزم ت هم ما ج فار ی ب زبان نگلیسی تاجم

سه و کلی ما ج ب تاتیبی ک در مت

 فقب ما جعی ک در مت مقال ب نها اره سه ت در بخش ما ج
 نحوه نگارش ما ج بایس ب شروهگستنادرسوورا با س .اعسه کلی ی
پا نتي ماره يذ ری ونس .با ی کسب طالعات د یق تا ب

مسه نس ماره يذ ری و ماتب ونس.

ورده ونس.
یوه ی

ت ک مناب ب تاتیب هتناد ،بها هتفاده ز عهس د در د خهل

یوه نام ونكوور روی وب ایت مجل ما جع کنیس.
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