
 مقاله ةراهنمای تهی

 

 منتشرر  پرایی   و بهرار  نوبر   دو در سرا   در کره  اسر   تهرران  دانشگاه ابوریحان، پردیسة ( نشریکشاورزی سابق ةمجل) نژادی گیاهان زراعی و باغی بهتخصصی  نشریة
 ةتحریرر درممر ه باشرن  و پیشرتر در نشرری      ةادی محصوالت باغبانی و زراع ، به زبان فارسی به رشرت نژ به ة( که در زمینResearch Papers) پژوهشی مقاالت. گردد می

گردد و در صرورت پرریر     زمان به دیگر نشریات ارسا  نش ه باشن ، با رعای  نکات ذکر ش ه در این راهنما، جه  داوری ارسا  می طور هم دیگری انتشار نیافته و یا به
 Short) ان ، مسرتننی هسرتن . نشرریه از پرریر  یادداشر  علمری       ها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ ش ه من ة . مقاالتی که چکی نمای در مجله چاپ می

Communication Letter. یا مقاله کوتاه معرور اس ) 
 

 داوری: ةشماره حساب جه  واری  ه ین 

 (6600ک تجارت شعبه ابوریحان )ک  بان 2660202110حساب درمم  اختصاصی پردیس به شماره 
 ریا  جه  داوری مقاالت }در مرحله اولیه داوری{ 222/022مبلغ 

 .گردد می دریاف { چاپ ه ینه جه } مقاله پریر  صورت در ریا  222/022 همچنین مبلغ

   

 .نیس  برخط مقاالت داوری ( دریاف  می شون  اماOnline Submission) برخطمقاالت به صورت  در این نشریه،
 مقاالت با ایمیل برای داوران ارسا  می گردد.

  
  

 نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران، رم  عبور و شناسه مج ا دارد. ةهر نشریه در سامان 

 .دهی  تشکیل کارتابل و نموده نام ثب  ج اگانه طور به من سامانه در برای استفاده از هر نشریه،

  

  Bzar Bold 12قلم تیترها: 

 Blotus 12قلم متن: 

 Time new roman 10قلم مطالب انگلیسی متن: 

 Blotus bold 11عنوان شکل ها و ج و  ها: 

 Time new roman bold 8و  Blotus bold 10مطالب داخل شکل ها و ج و  ها: 

  
 گارشروش ن

 تهیه گردد. Microsoft Wordاف ار با نرم ،A4کاغر  متر حاشیه در چهار طرفسانتی 5/0 حاشیه با مقاله هایبخش کلیه 

 .باش می صفحه 60 ح اکنر قبو  قابل صفحات تع اد 
 کره  ایرران  اسرممی  جمهوری علوم فرهنگستان مصوب هایژهوا از استفاده. شود پرهی  بیگانه هایواژه بردن کاربه از امکان ح  تا که شودمی توصیه مقاله نگار  در 

 گردد.چاپ دانشگاه تهران گردموری ش ه، توصیه می 'فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی'های در مجموعه کتاب

 واژه، ایرن  چر   سرم   و باال قسم  در شماره گراشتن با و نگاشته فارسی زبان به مقاله متن در را خارجی اصطمحات سایر و مواد ها،نمکا علمی، هایواژه و اسامی 
 ( درج ش ه در همان صفحه ه ای  شود.Footnote) زیرنویس به خوانن ه

هرای ارائره شر ه در پایران     ها و شماره رفررنس ها، شکلبه باال به ع د نوشته شود )به استننای اع اد داخل ج و  62در متن مقاله، اع اد صفر تا نه به حروف و اع اد  
 ها(.گراری فرمو جمله و شماره

 ها(.ها و شکلنوشته شود )به استننای ج و  Percent و درص  کلمه صورت به%  عمم  انگلیسی، و فارسی های چکی ه و مقاله متن در 

 ری، نیازی به ارائه دو ستونی متن مقاله نیس  و مقاله یک ستونی تای  گردد.داو برای مقاله ارسا  جه  اولیه، مرحله در 

 .گردد ارائه مقاله انتهای و ابت ا در ترتیببه ج اگانه صفحه دو در انگلیسی و فارسی چکی ه 
 صورت خودکار درج گردد.( بهFootnotes) هازیرنویس 

 س  به چ  درج گردد.ج و  )به فرم  ج و  های فارسی زبان( از نوع را 

 .شود حرف نمودارها اطراف کادر 
 ( به صورت عکس نباشن .Excel) اکسل قبیل از اف ارهایینرم در ش ه رسم نمودارهای 

 گرراری  نقطره  یرا  ( درج گرردد. اصرو  سرجاون ی   Spaceاز درج عمم ، یک فاصله ) پس و نباش  فاصله)(  پرانت  و( ؟) سوا  عمم  ،(،) کاما ،).( نقطه و کلمه میان 
(Punctuation.و صفحه مرایی رعای  شود ) 

 :منا . باش  ب رگ روفح با من او  حرف و غیرایتالیک صورت به گونه کنن همعرفی دانشمن  نام. باشن  ایتالیک رفرنس، و متن در( گونه و جنس) علمی هاینام 
 Juglans regia L. 

 .شون  گراری شماره ها فرمو  
 .گردد درج میمدی به انگلیسی چکی ه در فقط و شمسی به هاتاریخ ها،شکل و هاج و  مقاله، متن فارسی، چکی ه در 
 .گردد درج نی  نویسن گان دیگر برای کامل طور به ش ه درج اطمعات 
 دانشیار و استاد درج گردد. استادیار، مربی، علمی رتبه. نیس  کافی علمی هیات عضو کلمه علمی مرتبه درج برای 

 فایرل  در شر ه  اسرکن  امضای اعضا دیگر به دسترسی ع م صورت در .نیس  پریر  قابل دیگران طرف از امضا و اس  ال امی فرم این در نویسن گان امیتم امضای 
 .گردد درج
 ( خودداری گردد.Expiredاز درج ایمیل های غیرفعا  ) 

 .شود بارگراری ضمیمه فایل عنوان به تعه نامه فایل 
 
  

http://joa.ut.ac.ir/


 های مختلف مقالهبخش

ها، نتایج و بحر،، پیشرنهادها، تشرکر و قر ردانی     ی، مق مه، مواد و رو ترتیب شامل: برگ شناسه و تعه نامه، عنوان، چکی ه، کلمات کلی های مختلف مقاله بهقسم  
 باش . فایل تعه نامه به عنوان فایل پیوس  ارسا  گردد.)اختیاری(، منابع مورد استفاده، عنوان انگلیسی، چکی ه انگلیسی، کلی ی انگلیسی می

 عنوان، چکی ه و کلمات کلی ی )صفحه او (

حرف باش . در عنروان مقالره و    65عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته ش ه باش  و به سهول  برای خوانن ه قابل درک باش . عنوان مقاله نبای  بیش از 
هرای  ارائه گردد و در بخرش چکیر ه   سطر 62 ی استان ارد از کلمات اختصاری استفاده نشود. چکی ه فارسی در یک پاراگراف و ح اکنر درها ج  در موارد مقیاس چکی ه به

ردد. در گر مسئله، ه ف، رو  و نتایج تحقیق باش . در پایین چکی ه، کلمات کلی ی ذکرر گر  فارسی و انگلیسی، نام و مشخصات نویسن گان حرف شود. چکی ه بای  بیان
 به ترتیب حروف الفبا نوشته شود. کلماتی که در عنوان مقاله مم ه اس ، نبای  مج داً در کلمات کلی ی تکرار شون . ح اقل پنج کلمه کلی ی این بخش،

 (مق مه )صفحه دوم
 های پیشین، در پاراگراف مخر ه ف پژوهش توضیح داده شود.مق مه در یک صفحه ارائه گردد و در من ضمن مرور پژوهش

 ها )صفحه سوم(مواد و رو 

 ها( توضیح داده شود.های ارزیابی، طرح مماری و نحوه تج یه مماری داده)شامل مواد و وسایل مورد استفاده، رو  در این بخش، نحوه انجام پژوهش

 نتایج و بح،

تروان در داخرل مرتن و بر ون ارائره      و  و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن مورد. بعضی از نتایج ساده را میتوان به صورت ج نتایج حاصله از پژوهش را می
گر محتوای جر و  و شرکل مربوطره باشر ، بره      ج و  یا شکل ارائه نمود. هر ج و  یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باش . عنوان بای  تا ح  ممکن واضح و بیان

( بای  پس از ذکر کلمه 'شکل')یا  'ج و 'که خوانن ه ب ون مراجعه به متن بتوان  کلیه اطمعات مورد نیاز برای درک ج و  را مشاه ه نمای . برای نوشتن عنوان  ایگونه
هرا(، بره شمسری    ها )یا شرکل در متن ج و  های مورد اشاره(، شماره من و سپس یک خط تیره و بع  از من عنوان ج و  )یا شکل(، نوشته شود. تاریخ'شکل')یا  'ج و '

هرای  ها مقایسه شود. تا ح  ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختمف نتایج این پژوهش با پرژوهش  درج گردد. همچنین، نتایج حاصل از مزمایش با نتایج سایر پژوهش
 گیری کلی ارائه شود.ش حاضر و استنتاج اساسی از من، در قالب یک نتیجهدیگر در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و سرانجام کاربردهای نتایج پژوه

شرود، لررا    هرا ارائره مری   ها در ج و  ها با استفاده از حروف کوچک انگلیسی نشان داده شون . مقایسه مماری میانگینها یا شکلها در ج و  الزم اس  که تفاوت میانگین
 ها ضرورت ن ارد. ام مربوط به مجموع مربعات و واریانس( و ارقANOVAارایه ج و  تج یه واریانس )

 .شود ارائه مربوطه شکل یا و ج و  پاراگراف، اتمام از پس بمفاصله ش ، اشاره شکل یا و ج و  یک به که مقاله از قسم  هر در 
 ها، اع اد و مطالب به فارسی درج گردن .ها و ج و در شکل 
 چین(.ذکر گردد )وسط در زیر من 'شکل'تح  عنوان  عنوان منحنی، نمودار و شکل 
 چین(.درج گردد )وسط باالی من عنوان ج و  در 
 داخل متن ج و  نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشی ه شود. 
واح  یکسان باشن  که در ایرن صرورت بایر  واحر  مربوطره را در       ها دارایکه تمام ستونهر ستون ج و  بای  دارای عنوان و واح  مربوط به من ستون باش ، مگر این 

 عنوان ج و  قی  نمود.
 زیرر  در هامن دادن نشان با و نمود استفاده ج و  متن رد...  و ††† ،†† ،†ترتیب از عمئم اختصاری توان بههای اضافی درخصوص هر ج و ، میبرای بیان توضیح 

 .داد قرار خوانن ه اختیار در را الزم اطمعات توضیح، ارائه و ج و 
 .ها بای  کاممً واضح باشن اشکا  کامپیوتری، ترسیمی و عکس 
 ها )جه  سهول  در مقایسه( تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شون .اع اد ارائه ش ه در ج و  

 تشکر و ق ردانی )اختیاری(

ها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانن  تأمین بودجه، وسائل مزمایشگاهی، صرحرایی و غیرره را فرراهم    توانن  از اشخاص، سازماننویسن ه)گان( می
های دکتر و مهن س قابرل پرریر    ی از داوران و دیگر نویسن گان مقاله و همچنین درج واژهان ، تشکر و ق ردانی نماین . ق ردانان  و یا در اجرای طرح کمک کردهنموده
 نیس .

 منابع مورد استفاده

مطابق دستورالعمل زیر ارائه شون . دق  شود که کلیه منابع ارجاع داده ش ه در متن بای  در این بخرش   ن مقالهفقط منابع ذکر ش ه در مت ،'استفاده مورد منابع' بخش در 
گراری و تنظیم شون . در مورد مقاالت، به ترتیب بای  نام خانوادگی نویسن ه، حررف او   مورده شون . ابت ا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی براساس حروف الفبا شماره

نقطه اولین و مخرین صرفحات مقالره    ام نویسن ه، تاریخ انتشار مقاله در داخل پرانت ، عنوان مقاله، عنوان کامل مجله، شماره جل ، شماره مجله در داخل پرانت  و بع  از دون
 ارایه شون . منا :

 مقاالت

 مقاله فارسی با یک نویسن ه:

 .6-62(: 0)670ی . زیتون. ( اکوفی یولوژی گل جال6005باشی معینی م ). مین 6
 مقاله فارسی با دو نویسن ه:

-666(: 0)00( در تنش شروری. نهرا  و بررر.    L. Triticum aestivumهای گن م ) ( تج یه همبستگی برخی صفات زراعی در ژنوتی 6005. افیونی د. و محلوجی م ) 0
601. 

 مقاله فارسی با سه نویسن ه و یا بیشتر:

 .6-60(: 6)1های مختلف برداش  دانه سویا بر جوانه زدن من. کشاورزی. ( بررسی اثر زمان6000ی پیربلوطی ع. فراهانی م. و شاهوردی م ). اکبری غ. ع.، قاسم 0
 مقاله انگلیسی با یک نویسن ه:

6  .Dennis FG (1976) Trials of ethephon and other growth regulators for delaying bloom in tree fruits. American Society for Horticultural 

Sciences. 101(3): 241-245. 
 مقاله انگلیسی با دو نویسن ه و بیشتر:

6  .Champagnat P and Come D (2003) Some thoughts on hormonal regulation of bud and seed dormancy. Acta Horticulturae. 179: 123-131. 



0  .Johnsoton SA, Springer JK and Lewis GD (1979) Fusarium moniliforme as a cause of stem and crown rot of asparagus and its association 

with asparagus decline. Phytopathology. 69: 778-780. 

 چکی ه مقاله

.( در قسم  مخر در داخرل پرانتر  ارایره شرود.     Abstاله اس  ولی کلمه )( چاپ ش ه اس  رو  نوشتن من همانن  مقAbstractای به صورت خمصه )که مقاله درصورتی
 منا :

Phytopathology. 71: 1004 (Abst .).  

 کتاب تألیفی

 صفحه. 071شناسی )اتولوژی، زن گی اجتماعی و دشمنان طبیعی(. جل  سوم، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.  ( حشره6057. شجاعی م ) 6

6  .Snedecor GW and Gochran WG (1973) Statistical Methods. 6th Ed. The Iowa State University Press, Iowa, 593 p. 
 فصل کتاب

6  .Castejon M, Romero-Munoz F and Garcia L (1987) Phenology and control of Orobanche cernua in sunflower with glyphosate. In :
Weber HC and Forstreuter W (Eds.), Parasitic flowering plants. Marburg, F.R.G., pp. 121-126. 

0  .Jaworski CA and Phatak SC (1993) Canola seed yield in relation to harvest methods. In :Janick J and Simon JE (Eds.), New crops. John 

Wiley, New York. pp. 300-301. 

 ها و سمینارهاها، کنگرهوعه مقاالت همایشمقاالت چاپ ش ه در مجم

 .05-00مجموعه مقاالت ششمین کنگره علوم باغبانی ایران.   های تحقیقاتی گردو در کشور. ( گ ارشی از مخرین رهیاف 6000. وح تی ک ) 6

6  .Locascio SJ, Fiskell JGA and Everett PE (2000) Advances in watermelon fertility. Proceeding 14th Tropical Region, American Society for 

Horticultural Sciences. 223–231. 
 نشریات الکترونیکی
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 نامهپایان

 . دانشگاه تبری . تبری . رساله دکتری.  زایی و گیرایی پیون های برری گردو بر ریشه( تأثیر ق رت رش  نها 6001. رضایی ر ) 6

6  .Reeder JD (2001) Nitrogen transformations in revegetated coal spoils. Colombia State University, Fort Collins, Ph.D. Dissertation. 
  

 ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله ةنحو

نوشته شود. لرا از نوشتن نام محققین به زبان فارسری   اخل پرانت پایان جمله و در د شود و فقط شماره منبع مورد استفاده درارجاع معموالً پس از یک مطلب مهم قی  می
 و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود. منا :

 (.61درص  اراضی مورد مبیاری تح  تأثیر نمک هستن  ) 52تا  02های زیرکش  و  درص  زمین 60در ح ود  -
مختلف تع اد زیادی از ارقام گن م هگ اپلوئیر  و تتراپلوئیر ، از شراخر ضرریب حساسری  بره ترنش        های مختلف مب مبیاری بر خصوصیات  ... و در بررسی اثر شوری -

 "(.61و  62، 0استفاده ش ه اس  )

  
 (( )صفحه مخرAbstractعنوان و چکی ه انگلیسی )

سطر باش . چکی ه انگلیسی ترجمه کامرل و صرحیح چکیر ه     62در مخرین صفحه، عنوان، چکی ه انگلیسی و کلمات کلی ی ارائه شود. چکی ه در یک پاراگراف و ح اکنر 
تبر یل   مریمدی  چکی ه انگلیسی بایر  بره   های مورد اشاره درفارسی باش  و درصورت تغییر و بازنگری چکی ه فارسی، تغییرات در چکی ه انگلیسی نی  اعما  شود. تاریخ

( و حرف او  کلمات با حرف ب رگ باش . کلماتی که در عنوان مقاله مم ه اس ، نبای  مجر داً  Zتا  Aترتیب از شون . کلمات کلی ی عیناً ترجمه کلمات کلی ی فارسی )به
 در کلمات کلی ی تکرار شون .

  
 نکات مهم

 گونه ویرایش الزم در زمان چاپ مقاله، مزاد اس . هر یا و پریر  پریر ، ع م در تحریریه هیأت 

 باش .می مقاله( گان)نویسن ه عه ه به گرانپژوهش و مؤلفین حقوق رعای  نی  و مقاله در ش ه رجد اطمعات و مطالب کلیه مسئولی  
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