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هاي پژوهشی کشاورزي با محوریت  تهیه مقاله براي نهمین همایش ملی یافته يالگو
  فرنگی توت

  3خانوادگی نویسنده سوم ، نام و نام2خانوادگی نویسنده دوم ، نام و نام1*خانوادگی نویسنده اول نام و نام

 مربوطه، نام سازمان، شهر ییا واحد سازمان یآموزش گروه* 1
  شهر سازمان، نام مربوطه، سازمانی واحد یا آموزشی گروه 2

 شهرمربوطه،  ییا واحد سازمان آموزشی گروه 3
  strawberry@uok.ac.ir: نویسنده مسئول*

  چکیده
منعکس کننده چکیده باید .کلمه باشد 250تا  200چکیده مقاله باید در یک پاراگراف تهیه شود و بین 

 عبارت دیگر بیان کند چه کاري، چگونه، و براي چه هدفی به. نتایج آن را مطرح کنداصل موضوع باشد و 
از در چکیده  .انجام و چه نتایجی حاصل شده است و باید براي خواننده گویا و حاوي اطالعات کافی باشد

کلمات کلیدي باید در انتهاي چکیده و  .ها و منابع پرهیز کنید ها، فرمول ها، جدول ذکر جزئیات کار، شکل
  .نباشند عنوان در حایترج که کلمه5حداکثر 

  .هاي اصلی و فرعی مقاله را پوشش دهد کلمه که در عنوان نباشد و موضوع 7 تا 5 :کلمات کلیدي

  مقدمه
اي از کارهاي مشابه انجام شده به  سپس تاریخچه. باشد مقدمه شامل کلیاتی در ارتباط با اهمیت موضوع مورد پژوهش می

از  براي نگارش مقاله منحصراً. در پاراگراف نهایی مقدمه هدف کلی از پژوهش ذکر شود. هاي هر یک بیان شود همراه ویژگی
هاي  همایش ملی یافتهنهمین مقاله مورد استفاده در . هاي قبلی آن استفاده کنید یا نسخه Microsoft Office Word 2010افزار نرم

هاي باال، پایین، چپ، و راست هر صفحه به  و حاشیه A4در برگه با اندازه صفحات  فرنگی پژوهشی کشاورزي با محوریت توت
  .متر است سانتی 3و  3، 3، 3ترتیب 

ط اول خطو .صفحه است 5، مقاالت باید به صورت تک ستونی تهیه شود و حداکثر تعداد صفحات مجاز براي هر مقاله
استفاده براي هر یک از هاي فارسی مورد  اندازه و نوع قلم .متر فرورفتگی داشته باشد سانتی 7/0هاي متن باید  پاراگراف

اندازه قلم . استفاده کنید Times New Romanهاي التین همواره از قلم  براي متن .استآورده شده  1هاي مقاله در جدول  بخش
پیشنهاد . استفاده کرد) Italic(از قلم کج  بایداسامی علمی  براي .زه قلم فارسی در هر موقعیت استالتین دو واحد کمتر از اندا

گذاري صفحات باید  شماره .ارائه شوند 1شود در راستاي زیباسازي متن، اصطالحات انگلیسی داخل متن به صورت زیرنویس می
  .مطابق با فرمت تهیه شده باشد
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  هاي مورد استفاده در مقاله قلماندازه و نوع  -1جدول 
 Font Size موقعیت استفاده

 Title( B Zar Bold 14( عنوان مقاله
 B Zar Bold 11 نام نویسندگان

 B Zar 11 آدرس نویسندگان

 Heading 1(  B Zar Bold 12( هاي مقاله عناوین بخش
 B Zar 12 متن مقاله

  Times New Roman 10  متن انگلیسی
 B Zar Bold 12 و کلمات کلیديمتن چکیده 

 B Zar 10 فارسی زیرنویس
  Times New Roman 9  زیرنویس انگلیسی

  Times New Roman Bold 10  چکیده انگلیسی
 B Zar 11 ها و جداول عناوین و متن شکل

  ها روش و مواد
اگر روش تحقیق از یک منبع گرفته شده فقط به ذکر مأخذ اکتفا . به طور مشخص و روشن بیان شود بایدها  واد و روشم

سایر . ها، نتایج و بحث و منابع باشد کلمات کلیدي، مقدمه، مواد و روش هاي اصلی چکیده، هر مقاله باید شامل بخش. شود
ها در زیر شکل و  شکل عنوان. ها باید داراي عنوان باشند ها و جدول شکل. مایم اختیاري استها از قبیل سپاسگزاري و ض بخش

در هنگام ارجاع . شود از متن عنوان جدا می» -«ا عالمت شماره شکل یا جدول ب .گیرند ها در باالي جدول قرار می عنوان جدول
ها باید  ا و جدوله شکل. ودل از ارجاع در متن ظاهر شیک جدول یا شکل نباید قب. به شکل یا جدول از شماره آن استفاده کنید

  .چین درج شوند به صورت وسط
براي هر فرمول باید یک شماره . استفاده شود Equation Editorها و عبارات ریاضی بهتر است از ابزار  براي نوشتن فرمول

تمام متغیرها، پارامترها، و . چین قرار دهید این شماره را در داخل یک جفت پرانتز و به صورت راست. در نظر گرفته شود
ه پس از اگر قبل از نوشتن فرمول این کار انجام نشده است، باید بالفاصل. نمادهاي یک عبارت ریاضی باید توضیح داده شوند

  .فرمول این توضیحات بیان شوند

  نتایج و بحث
دقت شود که جمالت هر پاراگراف به هم مربوط بوده و یک . هر بخش از یک یا چند پاراگراف تشکیل شده باشد

درکاربرد پرانتز باید توجه شود که عبارت داخل آن براي توضیحی است که از اجزاي جمله محسوب . موضوع را دنبال کنند
دقت  .رود رجسته کردن جزیی از جمله بکار میدر مقابل، گیومه براي ب. شود رصورت حذف خللی به جمله وارد نمیو د نشده

هایی مثل نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، دونقطه و عالمت سوال باید به کلمه قبل از خود چسبیده باشند، و از  کنید تمام عالمت
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عالمت خط تیره باید به اندازه یک فضاي خالی از کلمه قبل و . ، فاصله داشته باشندکلمه بعدي تنها به اندازه یک فضاي خالی
  . بعد از خود فاصله داشته باشد؛ مگر این که کلمه قبلی یا بعدي یک عدد باشد، که در این صورت باید به آن بچسبد

از » می«استمراري باید دقت شود که  در افعال حال و گذشته. بین کلماتی که جدا هستند باید یک فضاي خالی فاصله باشد
براي نوشتن فاصله متصل . استفاده کنید "فاصلهنیم "یا اصطالحاً از » فاصله متصل«براي این منظور از . جزء بعدي فعل جدا نماند

می «ابراین بن. و جزء بعدي فعل را به صورت یکپارچه ننویسید» می«همچنین دقت کنید که جزء . استفاده کنید» -+Ctrlکلید «از 
ي جمع نیز دقت کنید که از کلمه جمع بسته شده جدا نوشته »ها«در مورد  .است» شود می«اشتباه، و درست آن » میشود«و » شود

جمع بستن کلمات  .بنویسید» ها  گل«را به صورت » هاگل«ن مثال، عنوا به. از فاصله متصل استفاده کنید شود و براي جدانویسی نیز
» استادان«و » پیشنهادها«اشتباه و درست آنها » اساتید«و » پیشنهادات«بنابراین . با قواعد زبان عربی اشتباه است فارسی یا التین

  .است

  منابع
 اندازه B Zarقلم منابع فارسی . به ترتیب حروف الفبا و بدون درج شماره آورده شوند التینابتدا منابع فارسی و سپس منابع 

متر  سانتی 1با فواصل خطوط  10با اندازه  Times New Romanمتر است و قلم منابع خارجی  سانتی 1با فواصل خطوط  12
کلیه . متر تنظیم شود سانتی 7/0شروع هر منبع فاقد فرورفتگی بوده ولی سایر خطوط باید به صورت معلق با فاصله . باشد می

  .اید باید در منابع بیاورید منابعی را که در متن ذکر کرده
  

  :باشد نگارش منابع در داخل متن به صورت زیر میشیوه 
  و اسامی و  در داخل پرانتز و به زبان فارسی آورده شوندمقاالت فارسی در داخل متن اسامی نویسنده و یا نویسندگان

 .سال انتشار مقاالت التین به زبان انگلیسی آورد شوند

 ) ،1385قادري و همکاران( 

 )Ghaderi and Siosemardeh, 2011( 

 )Yaghubi et al.,2016( 

  در صورتی که یک متن به چند منبع ارجاع داده شود منابع به صورت سالی از قدیم به جدید و ابتدا منابع فارسی و
نفر باشد باید نام هردو آورده شود و اگر بیش از دو نفر  تعداد نویسندگان مقاله دواگر . سپس منابع التین آورده شود

 .آورده شوند) در منابع انگلیسی( ,.et alو ) در منابع فارسی(بایست نام نویسنده اول و سپس همکاران  بود می

 از هم جدا شوند »؛«عالمت منابع با. 

 
  :باشد شیوه نگارش منابع در بخش منابع به صورت زیر می

  با مشخصات کامل آورده شوند در متن ذکر شده اند، باید در فهرست منابعکلیه منابعی که. 

 به ترتیب حروف الفبا آورده شوند رسی و سپس منابع التینابتدا منابع فا. 
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  .537-547، صفحات 4، شماره 46دوره  ،مجله علوم باغبانی ایران. تنش خشکیفرنگی در شرایط  توت

Yaghubi, K., Ghaderi, N., Vafaee, Y. and Javadi, T. 2016. Potassium silicate alleviates deleterious effects of 
salinity on two strawberry cultivars grown under soilless pot culture. ScientiaHorticulturae, 213: 87-95. 

 
  .چکیده التین نیز در انتهاي مقاله و دقیقا مطابق با چکیده فارسی باشد


