شیوهنامه تدوین مقاالت و مطالب ارسالی به نشریه جوانه

نشریه علمی – ترویجی جوانه به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع
طبیعی دانشگاه تهران آماده پذیرش مقاالت علمی ،ترویجی و مروری در زمینههای مرتبط با زراعت ،اصالح نباتات ،بیوتکنولوژی ،
تکنولوژی بذر و علوم علفهای هرز میباشد .رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله به عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند
داوری محسوب میشود.
فایل های ارسالی نویسنده جهت تائید اولیه مقاله -1 :فایل اصلی همراه با نام نویسندگان -2 ،فایل تصاویر مقاله.

روش نگارش:
 مقاالت ارسالی به زبان فارسی و با رعایت اصول نگارشی (نیمفاصله ،ویرگول ،نقطه و غیره) این زبان باشند. مقاالت دریافت شده توسط هی أت داوران بررسی شده و پس از تأیید علمی داوران به کمیته نشریه انتقال داده خواهد شد. مقاالت و مطالب ،ساختار علمی  -ترویجی داشته باشند. مقاالت و متون ارسالی در  ۵ - ۷صفحه روی کاغذ  A4تهیه و تدوین شده باشند. مقاالت بهترتیب از بخشهای عنوان ،مشخصات نویسندگان ،چکیده فارسی (حداکثر  300کلمه) ،مقدمه ،متن مقاله ،نتیجهگیری ،سپاسگزاری و منابع مورد استفاده باشد.
 تعداد کلمات کلیدی  ۵ -3باشد و بر اساس حروف الفبا درج شود. مطالب ارسالی در دو فایل شماره  1و شماره  2و بهصورت فایل  Word 2003به ایمیل انجمن علمی ارسال گردد(.)Anjomanzeraat@gmail.com
فایل شماره  :1این فای ل شامل عنوان (حداکثر  20کلمه در باالی صفحه) ،چکیده فارسی (حداکثر  300کلمه و در پایان آن تعداد
حداکثر  ۵کلمه به عنوان کلمات کلیدی درج گردد) ،مقدمه (باید شامل معرفی و توجیه موضوع مورد پژوهش بوده و نیز هدف
پژوهش در آن قید گردد)  ،مواد و روشها (در این بخش مراحل انجام کار و نیز نرم افزارها و غیره ذکر شوند) ،نتایج و بحث ،نتیجهگیری
کلی ،سپاسگزاری و منابع مورد استفاده ،میباشد.
 مقاالت ارسالی بدون پانویس بوده و عبارات توضیحی داخل پرانتز جلوی عبارت مورد نظر نوشته شوند. برای نگارش متن از فونت فارسی  B Nazaninاندازه  12و فونت انگلیسی  Times New Romanاندازه  10استفادهشود. ص فحات با فاصله خطوط  1/ 1۵و رعایت  30میلیمتر حاشیه از چهار طرف تهیه و تدوین شوند. تمامی سرتیترها و عناوین به صورت  Boldباشند. تصاویر و نمودارهای مورد استفاده دارای کیفیت و وضوح باالیی باشند .اندازه عناوین جداول و شکلها با اندازه  10باشد. -در بخش منابع و مأخذ مورد استفاده ،در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی آوردهشود.

فایل شماره  :2حاوی تصاویر و عکسهای مقاله که با پسوند  PNGذخیره شده باشند.

چگونگی استناد در متن و تنظیم منابع
در ارجاع به منابع تا جای ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند
( .) Garner, 1986برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول نقطه (;) استفادهشود مانندSmith , 1999; Samuel et al., ( :

.)2008; Smith & Samuel, 2009
 در قسمت منابع و مأخذ برای رفرنسدهی به کتابها ،پایان نامهها (رسالهها) و مقاالت از دستور زیر استفادهشود.حسن نژاد ،ب ،.رفیعی ،ن ،.حاتمی ،ر .139۵ .بررسی اثر کود های نیتروژن بر عملکرد گندم .مجله علوم گیاهان زراعی ایران .ش. 2 .
ج  .۷ص .8۵-90
Sefc, K.M., Rager, F., Glssl, J. 2015. Genotyping of grapevine and rootstock cultivars using microsatellite markers.
Vitic. 37, 15-20.

با تشکر
ثریا نوید
سردبیر نشریه علمی -دانشجویی جوانه

