راهنماي تهيه مقاله


مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه كشاورزي ايران مقاالت تحقيقي در زمينههاي مرتبط با اقتصاد
كشاورزي،ترويجكشاورزي،آموزشكشاورزي،مديريتكشاورزي،توسعهكشاورزيوتوسعهروستاييكهبه
يهكشورهاميپذيرد.رعايتدقيقراهنماي

زبانفارسينوشتهشدهوبراياولينبارمنتشرميشوند را ازكل


زيردرتدوينمقالهبهعنوانيكيازشرايطقرارگيريآندرفرآيندداوري
محسوبميشود .
چكيده و واژههاي كليدي به زبان انگليسي قرار
ميگيرد .اسامي كامل نگارندگان ،مرتبه علمي و

محل اشتغال به همان صورتي كه در مقاله بايد
ظاهرشودبهزبانفارسي وانگليسي روي صفحه
ميشود.
جداگانهاي تهيهوبههمراهمقالهارسال 

نامومحلخدمتنگارنده(گان)فقطدراينبرگ
نوشته ميشود و بايد در بر گيرنده امضاي تمام
نگارندگان باشد .ضمنا آدرس پستي كامل
مكاتبهكنندهمقاله،همراهباشمارهتلفن(ترجيحا
تلفنهمراه)،نمابروآدرس پستالكترونيكي در
قيدميشود.

اينصفحهنيز
عنوان
عنوان مقاله بايد كوتاه و گوياي موضوع تحقيق
بودهواز  11كلمهتجاوزننمايد.عنوانبايدباالي
صفحهچكيدهذكرگردد .
چكيده فارسي و واژههاي كليدي
مجموعهايفشردهوگويااز

چكيدهبايد بهصورت 
مقالهباتاكيدبرروشكارونتايجوبدوناشارهبه
فرمول،شكل يا مرجعتنظيم شده باشد و تعداد
كلماتآننبايد از 333كلمهتجاوزنمايد .پساز
چكيده ،بين سه تا پنج كلمه به عنوان واژههاي
كليديگنجاندهشود .
مقدمه
مقدمه بايد شامل معرفي موضوع پژوهش و
ضرورتانجامآن بودهودرآنبه مبانينظريو
پيشينه پژوهشهاي مرتبط ارجاع و در بخش
پايانيهدفازانجامپژوهشبهوضوحقيدگردد .

روش نگارش
كليهقسمتهايمقالهبايدرويكاغذ  A4بي آرم
و نشان ،با فاصله خطوط يک و نيم ( 1.5 line
ليمتر حاشيه از چهار
 )spacingو رعايت  03مي 
طرفتهيهوتدوينشود.قلم()fontفارسينازنين
 10و قلم التين تايمز نيو رومن 13
( )Times New Roman 10برايتايپانتخابشود.
ونامهاي
نامنگارندهويانگارندگانمورداستناد  
خاص به زبان اصلي نوشته شود .در مورد ساير
نامها و اصطالحات خارجي ،ابتدا معادل فارسي

(درصورتوجود)ذكرشودومعادل خارجي آن

در پرانتز قرار گيرد .مقاله بايد با نرمافزار
مايكروسافتورد )MS Word 2003( 3330حروف
چيني شده و با رعايت كليه موارد ذكر شده در
اينراهنما از 21صفحه تجاوزنكند.ازهرمقاله
بايدچهارنسخهخوانابههمراهلوحفشردهبهدفتر
مجلهارسالگردد .
ترتيب قسمتها و اصول كلي
ترهاياصلي مقالهبهترتيبعبارتخواهندبود
تي 
مقدمه،موادوروشها (ياروش

از:عنوان،چكيده،
تحقيق)،نتايجوبحث ،نتيجهگيريوپيشنهادها،
سپاسگزاري (اختياري) ،نمادها (در صورت
استفاده) ،منابع ،و ضمائم (در صورت ضرورت).
براي قالب بندي تيترها از تيتربندي ()Heading
استاندارد  MS Wordو حد اكثر تا سه سطح
( )Levelاستفاده شود .در موارد خاص (مانند
اساميعلميگونهها،ذكرواژگانبومي)ازقلمكج

) (Italicاستفاده شود .در انتهاي مقاله ،عنوان،

مواد و روشها (يا روش تحقيق)
در اين قسمت بايد به شرح چگونگي توسعه

ب

سپاسگزارينمود .

بهكار رفته جهت
روشهاي 
ابزار پژوهش و  
دستيابيبههدفپژوهشپرداختهشود .

معرفي نمادها

نتايج و بحث
نتايج تحقيق در قالب متن ،جداول ,نمودارها و
ارائهشود.اطالعاتنبايددرقالبجدولو
تصاوير  
نمودار تكرار شود .در تنطيم جداول نبايد از
خطوطافقي وعمودي استفادهكردمگردرباالو
پايين سطر اول جدول و پايين آخرين سطر آن.
هرستونجدولبايددارايعنوانوواحد مربوط
باشد .توضيحات اضافي عنوان و متن جدول با
استفاده از نماد ستاره )*( در باال و سمت چپ
جمله يا عدد مورد نظر و توضيح در پانوشت
جدول با اندازه قلم  مشخص ميشود .عنوان
جدولدربااليآنقرارميگيردوباكلمهجدول،
شكلها
شماره آن و خط تيره شروع ميشود  .
شامل تصاوير و كارهاي ترسيمي است و بايد
داراي وضوح و خوانايي مطلوب باشند .عرض
سانتيمترتجاوزكند.
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عنوان تصاوير و نمودارها در پايين آن قرار
ميگيرد و با كلمه شكل ،شماره آن و خط تيره

شروع ميشود .روابط بايد شمارهگذاري شوند و
ارجاع به جداول ،شكلها ،و روابط در متن با
شماره مورديادشده داخلپرانتزصورتميگيرد.
بايدبابحثهايمتناسبهمراه

نتايجذكرشدهرا 
نمود و يافتههاي پژوهش بايد با استناد به
يافتههايمشابهسايرپژوهشگرانموردمقايسهو

ارزيابيقرارگيرند .

,شكلهاوجداول

نمادهايبهكاررفتهدرروابط
مقالهبايدتعريف شدهوبهترتيبحروفالفباي
انگليسيوسپسكاراكترهايالتين ،مرتبسازي
شوند .
عنوان و چكيده انگليسي
عنوانمقالهوچكيده)(Abstractبهزبانانگليسي،
بايدمتناظرباچكيدهفارسيباشد.پسازچكيده
انگليسي نيز بين سه تا پنج كلمه به عنوان
(واژههايي كه در
واژههاي كليدي )  (Keywords

عنوانتكرارنشدهباشند)گنجاندهشود .
چگونگي استناد در متن و تنظيم منابع
كليه منابع مورد استفاده اعم از فارسي و
التين درپايانمقاله بهزبانانگليسي برگردانده و
به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي  اولين
نگارنده مرتب شوند .در انتهاي منابع فارسي
دشود.در ارجاعبهمنابعبايد
عبارت()In Farsiقي 
تا جاي ممكن از نام بردن افراد در شروع جمله
خودداريومنابعدرانتهايجملهودرپرانتزارائه
شوند مانند ) .(Mohsenin, 1986براي جداسازي
منابع در انتهاي جمله از ويرگول -نقطه ";"
ميشودمانند :
استفاده 
(Smith, 1999; Samuel et al., 2008; Smith & Sam

) .uel, 2009چنانچه در شروع جمله به منبعي
استنادشودبهصورت نام (سال) انجام ميگيردو
اساميفارسينيزبايدبهالتينوسالشمسيبه
ميالديبرگردانشوند.نحوهارجاعبهمنابعداراي
يک نگارنده ،دو نگارنده و چند نگارنده كه در
ابتداي جمله قرار ميگيرند به ترتيب به صورت:
 )2009( Samuel & Smith  ،)1999( Smithو
 )2008( Samuel et al.انجام شود .منابع با نام
مكرر ،از سالانتشارقديمبااولويتبهترتيبيک
نگارنده ،دو نگارنده ،و چند نگارنده و در صورت
لزومبادرنظرگرفتنحرفاولنگارندگاندومبه

نتيجه گيري و پيشنهادها

دراينبخش جمعبنديو نتيجه گيري كلي از
ارائهميشود.اينبخش

مقالهدرحديکتادوبند
بايد مستقل و بدون نياز به مراجعه به ساير
مهمترين
بخشهاي مقاله و منعكس كننده  

يافتههاباشد .
سپاسگزاري (اختياري)
ازافرادخاص،ارگانهاويامؤسساتپژوهشي


با ذكر دليل ،حداكثر در چهار سطر ،ميتوان

ج

 منابعبانام.مرتبميشوند

بعدازقديمبهجديد
،b،aنگارندگانوسالانتشاريكسانبايدباحروف
 از هم متمايز، پس از عدد سال در پرانتز،... c
يناموغيرقابلدسترسي مجاز
  ذكرمنابع ب.شوند
 روز و ماه باز يابي يک سند در منابع.يباشد
 نم
الكترونيكيكهصرفادرتارنماهاموجودندبايددر
Retrieved 2008تنظيمآنسندقيدگردد(مانند
 ) نام مجالت علمي بايد به صورتSeptember 3
، نام كتاب.( ذكر شوندItalic) كامل و با قلم كج
پروژههاومقاالتغيرازمجالتعلمينيزبا
 عنوان
 حرف اول عنوان و، تنها.قلم كج ذكر ميشوند
بزرگوبقيهحروفكوچک،زيرشاخههايعنوان

 چگونگي تنظيم اسناد در نمونه.نوشته ميشوند
 :مثالهايزيرارائهشدهاست


نمونه تنظيم يك مقاله در مجله برخط

(On-line)

Hazell, P. (2007), Transformations in
agriculture and their implications for rural
development, Electronic Journal of
Agricultural and Development Economics,
4(1), pp. 47-65 ,Retrieved June 12 2009,
from
http://ideas.repec.org/a/fao/tejade/v4y2007i
1p47-65.html

( يكWeb site) نمونه تنظيم يك سند از تارنماي
دانشگاه يا اداره دولتي يا سازمان بين المللي
همراه با نام نگارنده

Badripour, H. (2004). Country
pasture/forage resource profiles, Islamic
Republic of Iran. Retrieved July 1 2007,
from http://www. fao.org/ ag/ AGP /AGPC
/doc/ Counprof/ Iran/ Iran. htm
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بدون نام نگارنده

Gail, L. C., Clarence, W. J. & Douglas, D.
Southgate. Jr.(2001), Agricultural
economics and agribusiness, (8th ed.). New
Jersy: John Wiley & Sons. Inc., US.
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http:// www. fao. org/ biodiversity.
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