راهنمای نگارش مقاله برای چاپ در
مجله علمی پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
متن مقاله :مقاله میتواند به زبان فارسی یا انگلیسی باشد.
یک ستونی فاقد پاورقی حداکثر 20صفحه و حداکثر  5شکل وجدول
کاغذذ ( )A4بذذا  2/5سذذان یم ذذر حاشذذیه از رذذر ذذر و فاصذذله بذذی
سطررا  Singleبا نرم افزار ( Word 2003پسوند فایل )doc :و در محذی
ویندوز  XPبا قلم  ،B Lotusبا اندازه  ،12برای م فارسی و با قلم New
 Times Romanبا اندازه  10برای م انگلیسذی بذه صذورع ملیذولی و
برای زیرنویس جدولرا ،شکلرا و نیوداررا با قلم انذدازه  10بذرای مذ
فارسی و قلم اندازه  9برای م انگلیسی و ملیذولی نوشذ ه شذود .انذوان
جداول در باالی آنرا و اشکال در پایی آنرا ذکر شود.
شکل  -1جدول ( -1خ تیره نه یک یا دو نقطه)
(Fig1. Table1.نقطه نه خ تیره)
مقاله بصورع دو فایل  wordزیر فق از ریق پورتال مجله ارسال شود.
آدرسhttp://www.gebsj.ir/ :
http://www.journalofbiosafety.ir/
 -1فایل مشخصات نویسندگان مقاله )(Authors

یک صفحه جداگانه شامل انوان مقاله ،نام و نام خذانوادگی ،رتبذه الیذی،
آدرس دانشگاه یا موسسه و پست الک رونیک.
آدرس کامل نویسنده مسئول مقاله ریراه با شیاره تلف ثابت ،تلف ریذراه
و دورنگار همه به دو زبان فارسی و انگلیسی.
-2فایل اصلی مقاله ) (Main Textشامل:
عنوان :انوان کوتاه و روان و حداکثر  20کلیه
چکیده مقاله :یک پاراگرا حداکثر  250کلیه و پنج واژه کلیدی مرتذ
شده با حرو الفبا
مقدمه :مقدمه و بررسی پژورشهای گ ش ه با ذکر منابع جدید و رد ای
پژورش
مواد و روشها
نتایج و بحث :شامل جداول و شکلها در جای اصلی خودشان نه در آخر
مقاله .مقاالع غیر پژورشی ،مروری یا ترویجی فاقد مواد و روشها و ن ایج
رس ند

منابع مورد استفاده :در مذ ارجذاب بذه منذابع بذا ذکذر نذام نویسذنده
(نویسندگان) در ان های جیله و در پران ز ارائه شوند مانند:
)(Dodd et al.2006; Thion et al.1996
منابع مورد اس فاده در پایان م مقاله ،ریگی بصورع انگلیسی بذهترتیذ
حرو الفبای نام خانوادگی نویسذنده اول بدون ذکر شماره آورده شذود.
در ان های منابع فارسی ابذارع ( )In Farsi with English abstractقیذد
برای مثال به موارد ذیل اشاره میشود.
شود.
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Quantitative assessment of gene expression pattern of sucrose
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Genetics Journal 2, 59-69. (In Farsi with English abstract).
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چکیده به زبان انگلیسی :چکیده مقاله به زبان انگلیسی (،)Abstract
باید ترجیه چکیده فارسی بوده در  250کلیه با پذنج واژه مهذم بذه انذوان
 Key wordsنوش ه شود.
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