
 

 

 

 

به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی گروه زراعت و اصالح نباتات پردیس کشاورزی و منابع  جوانهترویجی  –نشریه علمی 

 ،مرتبط با زراعت، اصالح نباتات، بیوتکنولوژیهای در زمینهعلمی، ترویجی و مروری آماده پذیرش مقاالت طبیعی دانشگاه تهران 

عنوان یکی از شرایط قرارگیری آن در فرآیند رعایت دقیق راهنمای زیر در تدوین مقاله بهباشد. میهای هرز و علوم علف تکنولوژی بذر

 شود.داوری محسوب می

 

 فایل اسامی و مشخصات کامل نویسندگان -2نام نویسندگان،  بدونفایل اصلی  -1 اولیه مقاله: تائیدهای ارسالی نویسنده جهت فایل

 

 روش نگارش:

 زبان باشند.  نیا، ویرگول، نقطه و غیره( ((@)Crl+Shift+2) فاصله)نیم یاصول نگارش تیو با رعا یبه زبان فارس یمقاالت ارسال -

 . شدانتقال داده خواهد  هینشر تهیداوران به کم یعلم دییشده و پس از تأ یداوران بررس أتیشده توسط ه افتیمقاالت در -

 .داشته باشند یجیترو - یمقاالت و مطالب، ساختار علم -

 .تدوین شده باشندتهیه و  A4 روی کاغذ صفحه ۵ - ۷در  یمقاالت و متون ارسال -

 ،یریگجهیمتن مقاله، نت مقدمه،، کلمه( 300)حداکثر  یفارس دهیچک سندگان،ی، مشخصات نوعنوان یهااز بخش بیترتمقاالت به -

 .و منابع مورد استفاده باشد یگزارسپاس

 باشد و بر اساس حروف الفبا درج شود. ۵ -3کلمات کلیدی تعداد  -

 

 ارسال گردد یانجمن علم لیمیبه ا Word 2003 لیفاصورت و به 2و شماره  1در دو فایل شماره  یارسال مطالب -

(Anjomanzeraat@gmail.com.) 

سازمان  ،یگان، مرتبه علمسندهینو یخانوادگمقاله، نام و نام عنوان :باشد ریگان به شرح زسندهینو یاطالعات کل یحاو: 1فایل شماره 

 دیق لیمیا زیآدرس، شماره تلفن همراه و ثابت و ن زیمسئول مقاله مشخص و ن سندهینو نیهمچن سندگان،ینو یتمام لیمیوابسته، ا

 د.گرد

آن تعداد  انیو در پا کلمه 300)حداکثر  یفارس دهیصفحه(، چک یکلمه در باال 20شامل عنوان )حداکثر  لیفا نیا :2شماره  لیفا

هدف  زیموضوع مورد پژوهش بوده و ن هیو توج یشامل معرف دیمقدمه )با ،درج گردد( یدیکلمه به عنوان کلمات کل ۵ر ثحداک

 ریگینتیجه، ثو بح جینتا ،ذکر شوند( غیرهرم افزارها و ن زینمراحل انجام کار و  شبخ نیها )در امواد و روش ،گردد( دیپژوهش در آن ق

 باشد.، میو منابع مورد استفاده یگزارسپاس ،یکل

 نوشته شوند.  مورد نظرعبارت  یداخل پرانتز جلو توضیحیبوده و عبارات  سیبدون پانو یمقاالت ارسال -

 شود.استفاده 10اندازه  Times New Roman یسیو فونت انگل 12اندازه  B Nazanin یاز فونت فارسبرای نگارش متن  -

 ر طرف تهیه و تدوین شوند.اه از چهیمتر حاشمیلی 30و رعایت  1۵/1فحات با فاصله خطوط ص -

ت و مطالب ارسالی به نشریه جوانهین مقاالونامه تدشیوه  

 
 



 باشند.  Boldبه صورت  نیو عناو ترهایسرت یتمام -

 .باشد 10ه با انداز هاجداول و شکل نیباشند. اندازه عناو ییو وضوح باال تیفیک یمورد استفاده دارا یو نمودارها ریتصاو -

 .شودآورده یسیسپس منابع انگل و یدر بخش منابع و مأخذ مورد استفاده، در ابتدا منابع فارس -

 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, 1986( برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ویرگول نقطه .);استفاده )( :شود مانندSmith , 1999; Samuel et al., 

2008; Smith & Samuel, 2009.) 

 شود.استفاده ریاز دستور ز و مقاالت ها(ها )رسالهنامه انیپا ،هابه کتاب دهینسرفر یمت منابع و مأخذ براسدر ق -
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 با تشکر

 مهدی غفاری

 جوانه دانشجویی  -علمی سردبیر نشریه

 

 

 

 

 


