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)
نوش ه را و ااداد داخل شکلها و داخل جداول به انگلیسی باشند .جدولها
و شکلها بایس ی دارای انوان کامل فارسی و انگلیسی باشند

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
شود.
برای مثال به موارد ذیل اشاره میشود.
مقاله الیی پژورشی
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).

ک اب
Ducke JA. 1981. Handbook of legumes of world economic
importance. Plenum Press, New York, USA, 199-265.
Farshadfar E .1998. Application of quantitative genetics in
plant breeding. Razi University Press, Kermanshah, Iran. (In
Farsi with English abstract).

 -1فایل مشخصات نویسندگان مقاله )(Authors

کنفرانس

یک صفحه جداگانه شامل انوان مقاله ،نام و نام خذانوادگی ،رتبذه الیذی،
آدرس دانشگاه یا موسسه و پست الک رونیک.

Vojdany P 1996. Importance of in-situ conservation of
genetic resources. In: Proceedings of 4th Agronomy and plant
breeding congress. Iran, Esfahan Industrial University, 554573. (In Farsi with English abstract).

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
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.
مقدمه :مقدمه و بررسی پژورشهای گ ش ه با ذکر منابع جدید و رد ای
پژورش  -بررسی منابع چاپ شده در مجالع داخل کشور ضروری است.
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

گزارش نهایی رح پژورشی
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).
منابع بر خ )(On-line
FAO. 2009. FAOSTAT. Food and agricultural commodities
production. Available at
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. FAO, Rome, Italy.

راایت فاصله گ اری درست و دقیق و نیم فاصله را الزامی است.
فرم تعهد نامه ریه نویسندگان مقاله  +ادم تلارض منافع در رنگام
تکییل فرم و ارسال مقاله الزامی میباشد .قبل از ارسال مقاله تیامی
نویسندگان مقاله بایس ی کل مقاله را مطالله و رضایت خود را نسبت به
ارسال مقاله در فرم تلهد نامه ااالم نیایند مسئولیت ای کار به اهده
نویسنده مسئول (ارسال کننده) مقاله می باشد .فایل فرم در صفحه
رارنیای نگارش در وبگاه مجله موجود است
مقاله بصورع دو فایل  wordزیر فق از ریق پورتال مجله ارسال شود.
آدرسhttp://www.gebsj.ir/ :
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