
 نشریهراهنمای نگارش مقاله برای چاپ در 

 علمی ترویجی ایمنی زیستی

ترویجری -ای علمریایمنی زیستی: نشرریه نشریه

یستی ایران  منتشر است که توسط انجمن ایمنی ز

اطرع  سسرینی و  نشریهشود. هدف اصلی این می

نشر دانش سوز ایمنری زیسرتی و پریق متری   

یلری لترویجی، آموزشی، مروسی، پژوهشری و ت 

. ایمنری زیسرتی دس زمینه هیی ایمنی زیستی است

هی، متررسا  و ای از تردابیر، سییسرتبه مجموعه

شود که برای تضرمین بررر هییی اطعق میسوش

برررداسی از اوایررد  بیرری بیوتینودررووی مرردسن و 

پیشگیری از آثیس سوء احتمیدی کیسبرد این انیوسی 

ست بر تنو  زیستی، سعمت دام، گیی  و م یط زی

بره  نشریهشود. اسسیل متیده به این بییس گراته می

مفروم آن است که متیده اسسیدی  بعً دس نشریه ای 

که عدم پذیرش برای  پیق نشد  است و تی زمینی

ایمنی زیستی اعرعم نشرد  اسرت  نشریهپیق دس 

مسروودیت  شرود.به نشرریه دیگرری اسسریل نمری

ص ت و ستم م توای علمی متیده و ترتیر  نریم 

بیشرد. یسندگین برر عررد  مسروول مییتبره مریون

 سعییت مواسد زیر دس تریه متیده ضروسی است

 

 روش نگارش -1

متی   بیید سوی کیغذ سرفید و بردون آسم و 

 5/2( برری حفرر  A4سررینتیمتر   21×  29دس ابیررید 

سررینتیمتر  5/1سررینتیمتر حیشرریه از هررر طرررف و 

ه ای و برایصله بین سبرهی به صوس  تییپ سایینه

 .شودزبین ایسسی تریه و اسسیل 

 صف ه تجیوز کند. 20یده نبیید از م توای مت

و  Word 2003 زم است متی   بی نرم اازاس 

، بری انرداز  B Lotusبی  لم  XPدس م یط ویندوز 

  New Romanبرای مرتن ایسسری و بری  لرم ،14

Times   برای متن انگلیسری بوروس   12بی انداز

 ه آدسس ادیترونیرر میمررودی تییررپ شررد  و برر

 J.Biosafety.S@Gmail.com  .اسسیل شود 

 

 برگه مشخصات مقاله -2

ی  صف ه جداگینه که دس آن  دهمرا  هر متیده بیی

عنوان کیمر  متیدره، نریم ونریم ارینوادگی، پسرت 

عنوان و سرمت نگیسنرد   گرین(، نریم ، ادیترونی 

ای کرره نگیسنررد   گررین( دس آن یرری مسسسرره گرررو 

مشغول اردمت هسرتند بره همررا  ستبره علمری 

 نویسندگین اسسیل شود. 

   گرین( اترط دس ایرن نیم و م   ادمت نگیسنرد

شررود و نبییررد دس هرریز یرر  از برررن نوشررته مرری

. ضررمنیً آدسس کیمرر  شررودصررف ی  متیدرره دس  

، ثیبرت نویسند  مسوول متیده همرا  بی شمیس  تلفن

 .شودلفن همرا  و دوسنگیس دس این صف ه  ید ت

 

 اجزاء مقاله-3

 25: عنوان متیده بیید کوتی  و سوان بود  و ازعنوان

 .ودشدس  تجیوز نیند و دس بی ی صف ه  واو 

: پیید  بییستی مجموعه ای اشررد  چکیده مقاله

تجریوز نینرد.  واو  200و گویی از متیده بود  و از 

 واو بییرد تیرداد پرن  ه دس انتریی صف ه اعصر

 .شودهیی کلیدی اضیاه بینوان واو 

متدمه بیید شیم  میرای و توجیه موضو   :مقدمه

پژوهش برود  و دس آن بره ت تیتری  انجریم  موسد
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ییاته دس زمینه موسد نظر به انداز  کیای اسجی  شد  

 بیشد و هدف پژوهش سا به وضوح سوشن نمیید.

متیدره مرواد و  دس ایرن بشرش از ها:مواد و روش

و  اجرای پرژوهش، طررح وسیی  به کیس ساته، شی

هیی شنیسرییی و اسزیریبی توضری  آمیسی و سوش

 شوند.داد  می

: نتریی  حیصر  از پرژوهش بوروس  مرتن، نتایج

جدول، نموداس و تورویر  یبر  اسا ره اسرت.  زم 

 هیی پندگینهست از تیراس و اسا ه اس یم بووس ا

. تویویر مرتن شودجتنیب  جدول، نموداس و ...( ا

توانند بووس  سیی  و سفید و یی سنگی و متیده می

دس  DPI 300و وضروح  JPGجداگینه بری ارمرت 

دس دسون  دس ضررمنانتررریی متیدرره آوسد  شرروند. 

جداول اتط بیید ابوط ااتری دس  سرمت بری  و 

پییین جدول آوسد  شود و از بییس برردن ابروط 

داسی شرود. اودااتی و عمودی دس داا  جدول 

هی و نموداسهی به صروس  اییر  اصرلی دس جدول

وس  اسا ه شوند  نه به صر Excelیی  Wordبرنیمه 

هری، هی، شری توویر اسین شد ( و تمیم جردول

نموداسهی و غیرر  دس م ر  ارود دس ارعل مرتن 

 آوسد  شوند.

: دس این  سرمت نتریی  حیصر  از پرژوهش بحث

توجره بره  موسد تجزیه و ت لی   راس گراتره و بری

هدف پژوهش ب ث و نتیجه گیری به عم  آیرد. 

متییسه نتیی  حیص  از آن بی نتیی  پرژوهش هریی 

مشیبه دس منیبع داالی و ایسجی دس این بشرش از 

ی تروان متیده ضروسی است. دس صوس  درزوم مر

اسا ه  "نتیی  و ب ث"نتیی  و ب ث سا ت ت عنوان

 .کرد

بشش مواد غیر ت تیتی  هییمتیده: دس موسد توجه

و مبیدر   نیسرتهی و نتیی  و ب ث  زم و سوش

وضرو  آن، بره بر اسیس نو  متیده و بر حسر  م

هیی مشتلر  انجریم صوس  شرح موضو ، سوش

 .شودت تیق، نیی  مرم آموزشی و ... دس  می

 دس متن متیده

   تمیم متیده به صوس  یر  سرتونی آوسد

 شود.

 و  کلیه منیبع به ترتی  شمیس  منبع پییرینی

داا  پرانتز آوسد  شود. د رت شرود کره 

ر منبع بی شمیس  موجود دس مرتن شمیس  ه

 اوانی داشته بیشد.هم

 نموداسهیهی و هی، شی زیرنویس جدول 

برای مرتن ایسسری و  12دوتوس  Bبی  لم 

برای مرتن  Times New Roman  10 لم 

انگلیسی و میمرودی نوشرته شرود. عنروان 

یل دس پرییین جداول دس بی ی آنرری و اشری

 آنری ذکر شود.

: دس پییرین ب رث حرداکدر دس پرریس سپاسگزاری

توان از اارادی که دس ساهنمییی و یی انجیم سبر می

ت تیق مسریعد  نمرود  ویری دس تریمین بودجره، 

اند تتدیر و امیینی  ودوازم کیس نتش موثری داشته

 د.کرسپیسگزاسی 

دس د بییرمنیبع موسد اسرتفید  منابع مورد استفاده: 

بره ترتیر  حرروف ادفبریی نریممتیدره، متن پییین 

اینوادگی اودرین مسدر  تنظریم شرود و دس مرتن 

دس داا  پرانتز آوسد  شود. متیده، تنری شمیس  منبع 

پنینچرره از یرر  نگیسنررد  پنرردین مرجررع مرروسد 

به ترتیر  دس  آنرری برر  گراته بیشد،استفید   راس 



یم به جدید اواهد برود. حس  سیل انتشیس از  د

منفررد و مشرترا از یر   هییمتیدهکه دس صوستی

نویسند  اسا ه شود ابتدا متری   منفررد و سرپس 

متی   مشرترا بره ترتیر  حرروف ادفبریی نریم 

 نگیسندگین بیدی مرت  می شوند. 

و سرپس  دس تنظیم مراجرع ابتردا مراجرع ایسسری

شوند و گذاسی میایسجی بووس  پیوسته شمیس 

اول هر منبع انگلیسری نسربت بره سربر دومبر س

داشته بیشرد. دس مروسد متیدره بره توساتگی  (4/0 

ترتی  نیم ایمی  نگیسند ، حرف اول اسم کوپر  

نگیسند ، سیل انتشیس متیده دس پرانتز(، عنوان متیده، 

، شرمیس  جلرد، نشرریهعنوان ااتویسی یری کیمر  

و پس از دو نتبه، اودرین و آاررین  نشریهشمیس  

ف ی  متیده اواهد آمد. دس صوس  وجود پند ص

نگیسند  پس از نوشتن نیم ایمی  و حرف اول اسم 

کوپ  نگیسند  اول به ترتیبی که ذکر شرد بررای 

 . شودسییر نگیسندگین نیز همین ترتی  سعییت 

 "و" ب  از نوشتن اسم ایمی  نگیسند  آار حرف 

دس مراجرررع  andدس مراجرررع ایسسررری و حررررف 

د آمد. دس موسد کتیب به ترتی  نیم انگلیسی اواه

ایمی  نگیسند ، حرف اول اسرم کوپر  نگیسنرد  

  وجود پنرد نگیسنرد  مبریبق دسرتوس  دس صوس

عم  متیده عم  شود(، تیسیخ انتشیس، عنوان کیمر  

کتیب، شمیس  جلد، شمیس  ویرایش، نیشرر، م ر  

دس  انتشیس و تیداد ک  صف ی  کتیب اواهد آمد.

یسند  آن مششص نیسرت بره موسد مرجیی که نو

بی نیم و دس مرجع ایسجی  واو جیی نیم نگیسند  

 ذکر اواهد شد.  Anonymous واو 
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پیید  متیدره بره زبرین چکیده به زبان انگلیسی: 

  ایسسری (، بیید ترجمه پییدAbstractانگلیسی  

 250دس حرد توانرد بود  و دس صوس  امیرین مری

د. دس انتریی پیید  انگلیسی شوتر اسا ه جیمع واو 

اضریاه  Key words عنوانه ب واو بیید تیداد پن  

 د.شو

 

 دستور خط نگارش مقاله -4

از مسدفین و مترجمین م ترم متری   دساواسرت 

هیی اسسیدی نیری  زیرر شود دس نگیسش متیدهمی

دستوس اط ارهنگستین زبین و "سا، که برگراته از 

 است، سعییت ارمییند. "ادب ایسسی



هرجملره یری عبریس   هییواو گذاسی: میین ایصله

مسرتت  از هرم  هییواو بین  "ایصله ی  حرای"

هیی آن سا دس همرین بیید سعییت شود  که نمونره

 هررییواو ارمیییررد(. امرری دس نوشررته معحظرره می

 "ایصرله نیم"یی  "واو دسون "مرک ، بیید ایصله 

هری، ارردوسز و آنهی، سا سعییت کرد  مینند ایصله

  زا(.آدروی

، "("و پیش از پرانترز بسرته  " "پس از پرانتز بیز 

 بر  از نتبره، کومری و نتبرره کومری نبییرد ایصررله 

 گذاشته شود.

 

 ها پیشوندها و پسوندهاامالی بعضی واژه

پرس از ارود و بری  واو همیشه جردا از  "می" -

سود، ایصررله نوشررته شررود  میننررد مرریسعییررت نیم

 شود(.گوید، میمی

پریش از  واو همرواس  جردا از  "ترین"و  "تر" -

ایصله نوشته شود  به استدنیی نیماود و بی سعییت 

 بیشتر، کمتر، مرمتر و برتر(.

تواند به صوس  سرهم یری می "هی"نشینه جمع  -

 "هی"جدا نوشته شود. امی دس مواسدی که واو   ب  

همواس  شود به پند دندانه یی ط یی ظ یی   اتم می

ایصرله پیش از اود و بری سعییرت نیم واو جدا از 

 (.هیهی، اییطکو  نوشته شود  مینند

مشتوم بره هریی غیرملفروظ، دس  هییواو برای  -

 ییی کوتی ( استفید   "ء"حیدت مضیف، از ععمت 

 شود  مینند نیمۀ او، اواستۀ تو، نوشتۀ می(.

داس سعییت شرود همز  هییواو گذاسی دس همز  -

  مینند تأیید، س یس، مسوله، مسسسه و جزء(

 

 های صحیحعادلاستفاده از واژگان و م -5

هرری و زیسررتی ایررران عبرریسا ، مییدلنشررریه ایمنی

دهد. از کلیره واوگین زیر سا موسد استفید   راس می

نگیسندگین م ترم اواهشمند است نسبت به تریه 

هریی صر ی  متیده بی استفید  از واوگرین و مییدل

شررح بیشرتری از آاررین دسرتوس  ا دام ارمییند.

به پیق  نشریهی آتی هینگیسش متی   دس شمیس 

 اواهد سسید که سجو  به آن موسد تیکید است. 

 بنویسیم ننویسیم

 هستند بیشندمی

 است بیشدمی

 شوندشود، میمی گردندگردد، میمی

 شد، شود، شوند د، گردیدندگردید، گرد

 کنندکند، میمی نمییندنمیید، میمی

تغییر ونتی  ییاته، تغییر ییاته 

 ونتییی
 ونی ، تراسیشتترانس یشتهتراس

 دستییسی شد  ونتییی
Transgenic 

Transformation تراسیزش، تراسیشتی 

Transgene تراون 

To transform تراسیشتن 

RNA, DNA  ِآس.ان.اِ، دی.ان.ا 

DNA دی.ان.اِی گیی  ی گیی 

 تنو  ونتی  تنو  ونتییی

 کیوشگر Probeپروب، 

 نشینگر Markerمیسکر، 

Primer آغیزگر انداز، پرایمر، سا 

Terminator ،ترمینیتوس ،

 دهند دهند ، ایتمهپییین
 پییینبر

 اراس ون
مریجر  ون، انتتیل ون، شیس 

 ونی

 تنش استرس

 


