مقدمه :مقدمه باید شام م روی و توجیه موضوع مورد پژوهش بنود و در آن بنه

راهنمای نگارش مقاله برای چاپ در

پژوهشهای انجام یاوته در زمینه مورد نظر به انداز کاوی و به روز ارجناع شند

مجله علمی پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی

باشد و هدف پژوهش را به وضوح روشن کند.

انجمن ایمنی زیستی ایران دارای دو مجله ایمنی زیستی( ،نشریه علمی-ترویجی)

مواد و روشها :در این بخش از مقاله مواد و وسای بهکنار روتنه ،شنیو اجنرای

و مجله مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی (علمی پژوهشی) است .هدف اصلی اینن

پژوهش ،طرح آماری و رو های شناسایی و ارزیابی توضیح داد میشوند.

مجله اطالع رسانی و نشر دانش روز ایمنی زیستی و چاپ مقالنههنای ترویجنی،

نتایج و بحث :نتای حاص از پژوهش بهصورو متن ،جدول ،نمنودار و تونویر

آموزشی ،مروری ،پژوهشی و تحلیلنی در زمیننههنای ایمننی زیسنتی و مهندسنی

عاب ارایه است .الزم است از تکرار و ارایه ارعام بهصوروهای چندگانه (جندول،

ژنتیک است.

نمودار و  )...اجتناب شود .تواویر متن مقاله میتوانند بهصورو سنیا و سنفید و

ایمنی زیستی به مجموعهای از تدابیر ،سیاستهنا ،مقنرراو و رو هنایی اطنال

یا رنگی و جداگانه بنا ورمنت  JPGو وضنوح  300 DPIدر انتهنای مقالنه آورد

می شود که بنرای تمنمین بهنر بنرداری از ووایند عی نی بیوتکنولنوژی مندرن و

شوند .در ضمن در درون جداول وقط باید خیوط اوقی در عسنمت بناال و پنایین

پیشگیری از آثار سوء احتمالی کاربرد این وناوری بر تننوع زیسنتی ،سنالمت دام،

جدول آورد شود و از به کنار بنردن خینوط اوقنی و عمنودی در داخن جندول

گیا و محیط زیست بهکار گروته میشود.

خودداری شود .جدولها و نمودارها بهصورو وای اصنلی در برنامنه  Wordینا

ارسال مقاله به این مجله به مفهوم آن است کنه مقالنه ارسنالی عندال در نشنریهای

 Excelارایه شوند (نه بهصورو توویر اسکن شد ) و تمام جدولهنا ،شنک هنا،

برای چناپ در مجلنه اعنالم نشند

نمودارها و غیر در مح خود در خالل منتن آورد شنوند .حنداکثر  5جندول و

چاپ نشد است و تا زمانی که عدم پذیر

است .درصورو نیاز میتوان شکلهای مرکب تهیه کرد.

است به نشریه دیگری ارسال نمیشود .مسئولیت صحت و سنق محتنوای علمنی

شک عاب پذیر

مقاله و ترتیب نام نویسندگان بر عهد مسئول مکاتده است .رعایت موارد زینر در

در عسمت بحث نتای حاص از پژوهش مورد تجریه و تحلی عنرار گروتنه و بنا

تهیه مقاله ضروری است.

توجه به هدف پژوهش بحث و نتیجه گیری به عم آید .مقایسه نتنای حاصن از

روش نگارش:

آن با نتای پژوهش های مشابه در منابع داخلی و خارجی در اینن بخنش از مقالنه
ضروری است .نقاط ض ف و عوو تحقیق در بحث ذکر می شود.

مقالهها باید روی کاغذ سفید و بدون آرم و در اب اد  21 × 29سانتیمتنر ( )A4بنا
حفظ  2/5سانتیمتر حاشیه از هر طرف و واصله بین سنیرها  singleبنه صنورو

توجه :در مورد مقالههای غیر تحقیقی بخش مواد و رو ها و نتای و بحنث الزم

ماشین نویسی رایانهای و به زبان وارسی یا انگلیسی تهیه و ارسال شنود .محتنوای

نیست و میالب بر اساس نوع مقاله و بنر حسنب موضنوع آن ،بنهصنورو شنرح

مقاله نداید از  20صفحه تجاوز کند.

موضوع ،رو های مختلف انجام تحقیق ،نکاو مه آموزشی و  ...درج میشود.

الزم است مقالهها با ننرم اونرار ( Word 2003پسنوند واین

متن مقاله

 )docو در محنیط

ویندوز  XPبا عل  ،B Lotusبا اننداز  ،12بنرای منتن وارسنی و بنا علن New

تمام مقاله بهصورو یک ستونی آورد شود .از نوشتن پاورقی اجتناب شود.

 Times Romanبا انداز  10برای متن انگلیسی به صورو م مولی نوشته شند

زیرنویس جدولها ،شک ها و نمودارها با عل  10 B Lotusبرای منتن وارسنی و

و از طریق پورتال مجله ارسال شود .آدرس

عل  9 Times New Romanبرای متن انگلیسی و م مولی نوشنته شنود .عننوان

http://www.journalofbiosafety.ir/

جداول در باالی آنها و اشکال در پایین آنها ذکر شود.

 -2فایل مشخصات نویسندگان مقاله )(Authors

شک  -1جدول ( -1خط تیر نه یک یا دو نقیه)

همرا هر مقاله باید یک صفحه جداگانه که در آن عنوان کامن مقالنه ،ننام و ننام

( Fig1. Table1.نقیه نه خط تیر )

خنانوادگی ،پسننت الکترونیننک ،عننوان و سننمت نگارننند (گنان) ،نننام گننرو یننا
مؤسسه ای که نگارند (گان) در آن مشغول خدمت هستند به همنرا رتدنه علمنی

سپاسگزاری :در پایان بحث حداکثر در چهنار سنیر منیتنوان از اونرادی کنه در

نویسندگان به وارسی و انگلیسی ارسال شود .نام و مح خدمت نگارنند (گنان)

راهنمایی و یا انجام تحقیق مساعدو کرد و یا در تامین بودجه ،امکاناو و لنوازم

نداید در هیچ یک از صفحاو مقاله درج شود .ضمنا آدرس کام نویسند مسنئول

کار نقش موثری داشتهاند تقدیر و سپاسگراری کرد.

مقاله همرا با شمار تلفن ثابت ،تلفن همرا و دورنگار در این صفحه عید شود.

منابع مورد استفاده :منابع مورد استفاد باید در پایان متن مقاله ،کلیه مننابع منورد

-3فایل اصلی مقاله ) (Main Textشامل:

استفاد اع از وارسی و انگلیسی در انتهای مقاله بنه زبنان انگلیسنی و بنهترتینب

عنوان :عنوان مقاله باید کوتا و روان بود و از  20کلمه تجاوز نکند و در باالی

حروف الفدای نام خانوادگی نویسند اول بدون ذکر شماره آورد شود .در انتهای

صفحه درج شود.

منابع وارسنی عدنارو ( )In Farsi with English abstractعیند شنود .در منتن
ارجاع به منابع باید تا حد ممکن از ذکر نام نویسند (نویسندگان) در شروع جمله

چکیده مقاله :چکید باید در یک پاراگراف مجموعنهای وشنرد و گوینا از مقالنه

خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتر ارائه شوند و برای جداسنازی چنند

بود و از  200کلمه تجاوز نکند .ت داد پنن واژ بنهعننوان واژ هنای کلیندی بنه

مندع از یکدیگر از نقیه ویرگول ";" استفاد شود .مانند

ترتیب حروف الفدا به انتهای خالصه اضاوه شود.

1

()Thion et al.1996; Dodd et al.2006
منابع مورد اشار باید چاپ شند ینا بنا اجناز چناپ (پنذیر

مستق از ه باید رعایت شود (که نموننههنای آن را در همنین نوشنته مالحظنه
شند ) باشنند و

میورمایید) .اما در واژ های مرکب ،باید واصله "درون کلمه" یا "ننی واصنله" را

پژوهش های چاپ نشد عاب ذکر در لیست منابع نخواهد بود .برای مثال به موارد

رعایت کرد (مانند واصلهها ،یکروز ،آنها ،خردورز و میشود).

ذی اشار میشود.

پس از پرانتر باز "(و پیش از پرانتر بسته)" ،عد از نقیه ،کوما و نقیه کومنا ندایند

مقاله علمی پژوهشی

واصله گذاشته شود.

Apel K, Hirt H. 2004. Reactive oxygen species: metabolism,
oxidative stress, and signal transduction. Annual Review of Plant
Biology 55:373–399.
Beck EH, Heim R, Hansen J. 2004. Plant resistance to cold stress:
mechanisms and environmental signals triggering frost hardening
and dehardening. Journal of Biosciences 29:449–459.
Nazari MR, Maali Amiri R, Ramezanpour SS. 2011.
Quantitative assessment of gene expression pattern of sucrose
synthase under cold stress condition in chickpea. Modern Genetics
Journal 2, 59-69. (In Farsi with English abstract).

امالی برخی واژهها ،پیشوندها و پسوندها
 "می" همیشه جدا از واژ  ،پس از خود و با رعایت نی واصله نوشته شود (مانندمیرود ،میگوید ،میشود).
 "تر" و "ترین" هموار جدا از واژ  ،پیش از خود و با رعایت نی واصله نوشنتهشود (به استثنای بیشتر ،کمتر ،مهمتر و بهتر).
 -نشانه جمع "ها" میتواند بهصورو سره یا جدا نوشته شود .امنا در منواردی

کتاب

که واژ عد از "ها" به چند دندانه یا ط یا ظ یا خت منیشنود همنوار جندا از

Ducke JA. 1981. Handbook of legumes of world economic
importance. Plenum Press, New York, USA, 199-265.

واژ پیش از خود و با رعایت نی واصله نوشته شود (مانند کو ها ،خیاطها).

Farshadfar E .1998. Application of quantitative genetics in plant
breeding. Razi University Press, Kermanshah, Iran. (In Farsi with
English abstract).

 برای کلماو مختوم به های غیرملفوظ ،در حالت مماف ،از عالمت "ء" (ینایکوتا ) استفاد شود (مانند نامۀ او ،خواستۀ تو ،نوشتۀ ما).
 -همر گذاری در کلماو همنر دار رعاینت شنود (ماننند تدییند ،رئنیس ،مسنئله،

)Brown B, Aaron M. 2001. The politics of nature. In: Smith J (Ed.
The rise of modern genomics, 3rd edn. Wiley, New York, 230-257.

مؤسسه و جرء).

کنفرانس

 -5استفاده از واژگان و ماادلهای صحیح

Vojdany P 1996. Importance of in-situ conservation of genetic
resources. In: Proceedings of 4th Agronomy and plant breeding
congress. Iran, Esfahan Industrial University, 554-573. (In Farsi
with English abstract).

گرار

واژگان و م ادلهای صحیح اعدام ورمایند.
مقاالتی که بر اساس راهنمای تهیه مقاله برای مجله تهیه نشده و با منيدرجات

نهایی طرح پژوهشی

Pasban Eslam B 2004b. Evaluation of physiologic and agronomic
characters of oilseed rape cultivars for late season drought
resistance. Research final Report. Research, Education and
Extension organization. Iran. 83.289 25-27. (In Farsi with English
abstract).
FAO. 2009. FAOSTAT. Food and agricultural commodities
production. Available at
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. FAO, Rome, Italy.

چکیده به زبان انگلیسی :چکید مقاله به زبان انگلیسی ( ،)Abstractباید ترجمه
چکید وارسی بود و در صورو امکان میتواند در حد  250کلمه جامعتنر اراینه
شود .در انتهای چکید انگلیسی باید ت داد پن واژ مهن بنهعننوان Key words

اضاوه شود.
 -4دستور خط نگارش مقاله
از مؤلفان و مترجمان محترم مقالهها درخواست منیشنود در نگنار

از کلیه نگارندگان محترم خواهشمند اسنت نسندت بنه تهینه مقالنه بنا اسنتفاد از

مقالنههنای

ارسالی نکاو زیر را ،که برگروته از "دستور خط ورهنگستان زبان و ادب وارسی"
است ،رعایت کنند.
خواهشمند است از به کاربردن واژه های عربيی خيودداری نميوده و بايد از
ماادل سازی آنها از عربی به فارسی (با توجه به دسيتور فرهنگسيتان زبيان و
ادب فارسی) در متن مقاله مورد استفاده قرار گیرد.
فاصلهگذاری :میان واژ های هرجمله یا عدارو "واصله یک حروی" بین واژ های

این راهنما مطابقت نداشته باشند ،مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
پیشنهاد میشود قبل از ارسال مقاله یک مقاله اخیيرا چياپ شيده در مجليه را
مطالاه نمایید.

کلمه عربی و یا جمع مکسر و یا کلمه انگلیسی با حروف فارسی نباید در متن مقاله باشد به عنوان مثال:
بایدها (بنویسیم)

نبایدها (ننویسیم)

بایدها (بنویسیم)

نبایدها (ننویسیم)

تحقیقات

پژوهش ها

خصوصا

در خصوص

عمده

اصلی

اراضی

زمین ها

سنوات

سال ها

اثرات

اثرها

حیوانات

حیوان ها

مکانیسم

سازوکار/واکنش

پروتکل

دستورالامل

نسبتا

به طور نسبی

کلیات

کلیه

باالخص

به ویژه

پروسه

فرآیند

ارگانیسم ها

موجودات زنده

اخیر

گذشته

مزایا

مزیت ها

آنالیز

تجزیه و تحلیل

حدودا

در حدود

اطالعات

آگاهی  /دانسته ها

باضا

در برخی موارد

تکنیک ها

روش ها

مستقیما

به طور مستقیم

مثال

به عنوان مثال

ماموال

به طور مامول

محققین یا محققان

پژوهشگران

می بایست

باید

ماایب

عیب ها

خطرات

مالحظات

لذا

بنابراین

اپراتور

کاربر

%

درصد

غالبا

در بیشتر موارد

اکثر

بیشتر

احتماال

احتمال دارد

کامال

به طور کامل

مجددا

دوباره

ازدیاد

افزایش

آنان

آن ها

علی رغم

با وجود

بیولوژی

زیست شناسی

نموده /نمودن

کرده /کردن

پاتولوژی

بیماری شناسی

مختصرا

به طور مختصر

ارجحیت

برتری

نهایتا

در نهایت

متابولیسم

سوخت و ساز

اعم از

شامل

آلرژی

حساسیت

فی الواقع

در حقیقت

منوط

وابسته

میگردد ،میگردند

میشود ،میشوند

Transformation

تراریزش ،تراریختی

میباشد ،میباشند

است ،هستند

Transgene

تراژن

گردید ،گردد ،گردیدند

شد ،شود ،شوند

To transform

برای تراریختی /برای تراریزش

مینماید ،مینمایند

میکند ،میکنند

Probe

کاوشگر

Marker

نشانگر

 Primerیا راهانداز

آغازگر

Promoter

پیشبر

تغییر ژنتیک یافته ،تغییر یافته
ژنتیکی
ترانس ژنیک ،تراریخت
دستکاری شده ژنتیکی

تراریخته

Transgenic
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