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استادان،پژوهشگرانودانشجویانمحترممیتوانندمقاالتعلمی-پژوهشیمنتشرنشدهخوددرزمینههايمختلفتحقیقاتآفات
گیاهیرابراساسدستورالعملزیرتهیهوجهتبررسیوچاپ،بهصورتالکترونیکبهآدرسوبسایتیابهآدرسپست
الکترونیک مجله یا به صورت بسته پستی به آدرس پستی مجله ارسال دارند .مجله هیچگونه تعهدي نسبت به چاپ یا استرداد
مقاالتارسالیندارد.
روش نگارش:
1ـمقالهبایدرويکاغذA4باحاشیه2/5سانتیمترازهرطرفبااستفادهازنرمافزارWord 2003یاباالترباخطB Zarشـماره
12وبهصورتتکستونیتایپشود.تمامیکلماتانگلیسیباخطTimes New Romanشماره11نوشتهشوند.
2ـعنوانمقالهوهریکازبخشهايآن،بهترتیبباخط11و12ضخیمنوشتهشود،فاصلهسطرها)1.5 line(1/5وفاصـلهدو
بخشازهمدیگردوخطباشد.
3ـعبارتهاوواژههايعلم یبکاررفتهکهفاقدمعادلفارسیهستند،بهصورتفارسیواصلواژگانبهصورتانگلیسیدرزیـر
نویسهمانصفحهآوردهشوند.
 4ـکلیهواحدهايبکاررفتهدرمتنبایدازسیستمواحدهايبینالمللی)(SIپیرويکنند.
5ـکلیهجدولهاوشکلهادرصفحاتجداگانهايبادوعنوانفارسیوانگلیسیدرانتهايمتندرجشوند.
 1ـعنوانمقاله،نامونامخانوادگینویسندهیانویسندگان(بهترتیباولویت)،موقعیتعلمی،محلکار،آدرسوشـمارهتلفـندر
صفحهجداگانهايدرابتدايمقالهنوشتهشود.
7ـاسامیعلمیبهکاررفتهدرمتنودرفهرستمنابعبایدبهصورتخوابیده(ایتالیک)نوشتهشوند.
8ـحداکثرتعدادصفحاتمقالهبااحتسابجدولهاوشکلها15صفحهباشد.
-9مقاالتیدرروندبررسیوداوريقرارمیگیرندکهنگارندهمسئولمکاتباتفرمتعهدنامهنگارنده(گان)راکهبهامضـايکلیـه
آنانرسیدهاست،همراهبامقالهارسالکند(فرمتعهددرتارنمايمجلهموجوداست).
ترتیب بخشهای مختلف مقاله:
هرمقالهبهترتیبشامل:عنوان،چکیدهفارسـیبههمراهواژههايکلیديفارســی،عنـوانوچکیـدهانگلیسـیبـههمـراهواژههـاي
کلیديانگلیسی،مقدمه،موادوروشها،نتایج،بحث(یانتایجوبحث)،سپاسگزاريومنابعمورداستفادهاست.
عنوان:
عنوانمقالهبایدمختصروگویاوبیانگرمحتواياصلیمقالهباشدواز25کلمهتجاوزنکند.الزماستعنوانمقالهدروسطصفحه
ومرکزسطرنوشتهشود.
چکیده فارسی:
چکیدهمقالهمختصروبیانگراهداف،موادوروشتحقیقباتاکیدبرنتایجحاصلازپژوهشباشدواز252کلمهتجاوزنکند.
واژههای کلیدی فارسی:
واژههايکلیديبایددربرگیرندهکلماتوواژههايمهمپژوهشبودهوبین3تا5واژهباشند.شایستهاستازاصطالحاتموجود
درعنوانمقالهبهعنوانواژههايکلیدياستفادهنشود.

أ

عنوان و چکیده انگلیسی
عنوانمقالهوچکیده( )Abstractبهزبانانگلیسیبایدمتناظرباعنوانوچکیدهفارسیباشند.پسازچکیدهانگلیسی3تـا5واژه
کلیدي()Keywordsبهزبانانگلیسی(ترجیحاًازاصطالحاتموجوددرعنوانمقالهبهعنـوانواژههـايکلیـدياسـتفادهنشـود)
گنجانیدهشود.
مقدمه:
دراینبخش،ضمنشرحمختصريدربارهموضوعپژوهشوهمچنینتبییندقیقفرضیههايپژوهش،بهاندازهکافیبهمطالعاتو
پژوهشهاياجراشدهقبلیاشارهمیشودودرانتهايمقدمه،اهدافپژوهشبهصورتکامالًروشنبیانشود.
مواد و روشها:
اینبخششاملشرحکاملودقیقموادوروشهايمورداستفاده،نوعطرحآماريبکاررفتـه،روشهـاينمونـهگیـريوتجزیـه
آماريدادههااست.درضمن،موادوروش هايجدیدوابداعیبایدبهصـورتگویـاوقابـلتکـرارتشـریدشـوندودرصـورت
اقتباسازروشهايدیگران،فقطبهارائهاصولوذکرمنابعاکتفاشود.
نتایج:
دراینبخش،نتایجحاصلهویافتههايپژوهشیبهروش هايمختلفازقبیلشکل،جدولویاتوضیحاتالزمبیانشودوازارائه
دادههابهصورتتکراريخودداريشود.درضمنبرايتنظیمجدول،شکلیامعادلهبهصورتزیرعملشود:


جدول:عنوانتمامیجدول هابهدوزبانفارسیوانگلیسیتهیـهودربـااليجـدولنوشـتهشـود.بـرايتنظـیمعنـوان
جدول ها،پسازذکرکلمهجدولوشمارهآن،خطتیرهوبعدعنوانفارسیآوردهشودوسپسدرزیرعنوانفارسـی،
عنوانانگلیسیهمانندعنوانفارسیذکرشود.عنوانکلیهسطرهاوستونهايجدولهـابـهزبـانانگلیسـیبـودهوکلیـه
اعدادمتنجدولبهانگلیسیتایپشوند.درتنظیمجدولهاکلیهخطوطعموديوافقیحذفشدهوفقطخطوطافقی



دوطرفعناوینستونهاوخطافقیانتهايجدولرسمشود.
شکل:تمامینمودارها،شکلهاوعکسهاباعنوانشکلذکرشوند.عنوانتمامیشکلهادرزیـرشـکلوبـهدوزبـان
فارسیوانگلیسینوشتهشود.درتنظیمعنوانشکل هانیزپسازذکرکلمهشکلوشـمارهآن،خـطتیـرهوبعـدعنـوان
فارسینوشتهشودوسپسعنوانفارسیبهدقتبهانگلیسیترجمـهشـدهودرزیـرعنـوانفارسـیذکـرشـود.درارائـه
نمودارها،ضمننامگذاريمحورهاينموداربهزبانانگلیسی،واحدهايمربوطهدرداخلپرانتزنوشتهشدهوکلیهاعداد



رويمحورهانیزبایدبهانگلیسیدرجشوند.
معادله:کلیهمعادالتیافرمولهابایدبادقتکافـیدرسیستمفـرمولنویسـیWordتایپوبهترتیبشـمارهگـذاري
شوند،مانند( ...،)3(،)2(،)1شمارهمعادلهبایدازانتهايسمتراستخـطحاشـیهودرامتـدادخـطحـاويمعادلـهدر
داخلپرانتزقیدشود.

بحث:
دراینبخشنتایجبدستآمدهازپژوهش،تجزیهوتحلیلعلمیشدهوباتوجهبهاهدافپژوهش،میزانپاسخگویینتایجبهاین
ا هدافموردقضاوتقرارگرفتهوبهدقتبانتایجدیگرانمقایسهوبحثشود.درانتهايایـنقسـمت،پیشـنهادهاعلمـیوعملـی
مناسبجهتاستفادهسایرمحققینارائهشود.
*اینقسمتبنابهضرورتمیتواندبههمراهنتایجوباعنوان"نتایجوبحث"بیانشود.


ب

سپاسگزاری:
درصورتلزوم،دراینبخشکهحداکثردرچهارسطرتنظیممیشود،ازسازمانهاوافرادحقیقیوحقوقکهبهنحويدرانجام
پژوهشمؤثربودهاند،سپاسگزاريمیشود.

منابع مورد استفاده:
چگونگی استناد منابع در متن مقاله:
الزماستبهکلیهمنابعیکهدرنوشتنمقالهازآنهااستفادهشدهاست،استنادشود.براياستنادبهیکمنبعدرانتهايیکجمله،نام
خانوادگینگارنده(گان)بههمراهسالانتشارمنبعدرداخلپرانتزنوشتهشود،مانند:دربررسیفونستیککنههايشکارگرخانواده
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هفتجنسجمعآوريوشناساییشدند(.)Hajizadeh, 2007درصورتیکهچندمنبعدرانتهايیکجملهمعرفیشوند،براي
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جملهبهمنبعیاستنادشود،ابتدااسامیافرادبهفارسینوشته شودوسپساسامیفارسیبهالتینوسالانتشارمنبعبهمیالديدر
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DNAشکاردرمعدهشکارگررامطالعهکردند.
تنظیم منابع:
 کلیهمنابعمورداستفادهاعمازفارسیوالتیندرپایانمقالهبهزبانانگلیسیبرگرداندهوبهترتیبحروفالفبـاينـامخـانوادگی
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