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 علمی ایمنی زیستی نشریهدر 

ترویجری -ای علمریایمنی زیستی: نشرریه نشریه

منتشرر  یستی ایراناست که توسط انجمن ایمنی ز

اطرع  سسرینی و  نشریهشود. هدف اصلی این می

نشر دانش سوز ایمنری زیسرتی و پریق متری   

لیلری ی و تحترویجی، آموزشی، مروسی، پژوهشر

 .دس زمینه هیی ایمنی زیستی است

هی، ای از تدابیر، سییسرتایمنی زیستی به مجموعه

شرود کره بررای هییی اطعق مریمترسا  و سوش

برداسی از فواید قطعی بیوتکنولرویی تضمین بهره

مدسن و پیشگیری از آثیس سوء احتمیلی کیسبرد این 

محیط فنیوسی بر تنو  زیستی، سعمت دام، گییه و 

 شود.زیست بکیس گرفته می

به مفهوم آن اسرت کره  نشریهاسسیل متیله به این 

متیله اسسیلی قبعً دس نشریه ای پیق نشده اسرت 

 نشرریهکه عدم پذیرش برای پیق دس  و تی زمینی

ایمنی زیستی اععم نشده است به نشریه دیگرری 

مسئولیت صحت و ستم محتوای  شود.اسسیل نمی

یسرندگین برر عهرده تیر  نریم نوعلمی متیله و تر

بیشد. سعییت مواسد زیر دس تهیه مسئول مکیتبه می

 .متیله ضروسی است

 روش نگارش -1

متی   بیید سوی کیغرذ سرفید و بردون آسم و دس 

 5/2( برری حفرر  A4سررینتیمتر   21×  29ابعررید 

 فیصله بین سرطرهیسینتیمتر حیشیه از هر طرف و 

single و به زبین فیسسی  ایصوس  تییپ سایینهبه

 .شودتهیه و اسسیل 

 .صفحه تجیوز کند 20یله نبیید از محتوای مت

و دس  Word 2003 زم است متی   بی نرم افرااس 

 ،12، بی انردازه B Lotusقلم بی  XPمحیط ویندوز 

 New Roman  Timesبرای متن فیسسی و بی قلرم

بصوس  معمرولی  برای متن انگلیسی 10بی اندازه 

دس  نویسرنده از طریق صفحه کیسبریو  تییپ شده

 سرررررررررییت نشرررررررررریه بررررررررره آدس 
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 .شود

 مقالللله نویسلللنن ا  مشخصلللا  فایللل  -2

(Authors) 

یک صفحه جداگینه که دس آن  دهمراه هر متیله بیی

عنوان کیمر  متیلره، نریم ونریم ارینوادگی، پسرت 

نگیسنرده  گرین(، نریم  عنوان و سرمت، الکترونیک

ای کرره نگیسنررده  گررین( دس آن گررروه یرری م سسرره

بره همرراه ستبره علمری  مشغول اردمت هسرتند

 اسسیل شود.  به فیسسی و انگلیسینویسندگین 

ه  گرین( فترط دس ایرن نیم و مح  ادمت نگیسنرد

شررود و نبییررد دس هرریز یررک از نوشررته مرری فییرر 

آدس  کیمر   دس ضرمن .شودصفحی  متیله دسج 

، ثیبرت یسنده مسئول متیله همراه بی شمیسه تلفننو

 .شودتلفن همراه و دوسنگیس دس این صفحه قید 

 ( شام :Main Textفای  اصلی مقاله ) -3

 ازعنوان متیله بییرد کوتریه و سوان بروده و  :عنوا 

 .ودشدسج و دس بی ی صفحه  تجیوز نکند وایه 20

ه پکیده بییستی مجموعه ای فشررد :چکینه مقاله

. تجریوز نکنرد وایه 200از و گویی از متیله بوده و 

به ترتی   هیی کلیدیعنوان وایهبه تعداد پنج وایه

 .شوددس انتهیی صفحه اعصه اضیفه حروف الفبی 



متدمه بیید شیم  معرفی و توجیه موضو   :مقنمه

ش برروده و دس آن برره تحتیترری  پررژوه مرروسد

و  ازه کریفی نظرر بره انردییفته دس زمینه موسدانجیم

اسجی  شده بیشرد و هردف پرژوهش سا بره سوز به

 .کندوضوح سوشن 

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

وه اجرای پرژوهش، طررح وسیی  به کیس سفته، شی

هیی شنیسرییی و اسزیریبی توضری  آمیسی و سوش

 شوند.داده می

صروس  مرتن، هنتییج حیص  از پژوهش بر :نتایج

اس و تصرویر قیبر  اسا ره اسرت.  زم جدول، نمود

 هیی پندگینهست از تکراس و اسا ه اسقیم بصوس ا

. تصیویر مرتن شود جدول، نموداس و ...( اجتنیب 

صوس  سییه و سفید و یی سنگری هتوانند بمتیله می

دس  DPI 300و وضروح  JPGو جداگینه بی فرمت 

دس دسون  دس ضررمنانتهرریی متیلرره آوسده شرروند. 

بیید اطوط افتری دس قسرمت بری  و  جداول فتط

پییین جدول آوسده شود و از بکیس برردن اطروط 

اودداسی شرود. افتی و عمودی دس داا  جدول 

هی و نموداسهی به صروس  فییر  اصرلی دس جدول

وس  اسا ه شوند  نه به صر Excelیی  Wordبرنیمه 

هری، هی، شرک تمیم جردولتصویر اسکن شده( و 

  ارود دس ارعل مرتن نموداسهی و غیرره دس محر

جرردول و شررک  قیبرر   5حررداک ر  .آوسده شرروند

هیی توان شرک دس صوس  نییز می پذیرش است.

 مرک  تهیه کرد.

نترییج حیصر  از پرژوهش  دس این قسرمت :بحث

ی توجه به هدف تحلی  قراس گرفته و بوموسد تجایه

گیری به عم  آید. متییسره پژوهش بحث و نتیجه

هیی مشیبه دس نتییج پژوهشنتییج حیص  از آن بی 

منیبع داالی و اریسجی دس ایرن بشرش از متیلره 

تروان نترییج و یضروسی است. دس صوس  لاوم م

 .کرداسا ه  "نتییج و بحث" بحث سا تحت عنوان

بشش مواد غیر تحتیتی  هییمتیلهدس موسد  :توجه

و مطیلر   نیسرتهی و نتییج و بحث  زم و سوش

وضرو  آن، بره سر  مبر اسی  نو  متیله و بر ح

هیی مشتلر  انجریم صوس  شرح موضو ، سوش

 .شودتحتیق، نکی  مهم آموزشی و ... دسج می

 متن مقاله

 صروس  یرک سرتونی آوسده تمیم متیله به

 از نوشتن پیوسقی اجتنیب شود. شود.

 نموداسهیهی و هی، شک زیرنویس جدول 

بررای مرتن فیسسری و قلرم  10لوترو   Bبی قلم 

Times New Roman  9  بررای مرتن انگلیسری و

معمولی نوشته شود. عنوان جداول دس بی ی آنهری 

 و اشکیل دس پییین آنهی ذکر شود.

نره یکری یری دو  ارط تیرره  -1جدول  -1شک  

 نتطه(

Fig1.   Table1.   نه اط تیره(یک نتطه 

دس پییرین بحرث حرداک ر دس پهریس  :سپاسگزاری

و یی انجیم  توان از افرادی که دس ساهنمیییسطر می

بودجره، یری دس تریمین  و کرردهتحتیق مسریعد  

اند تتردیر ثری داشتهلوازم کیس نتش م  امکینی  و

 د.کرو سپیسگااسی 

فیده اعرم کلیه منیبع موسد است منابع مورد استفاده:

بله زبلا  از فیسسی و انگلیسی دس انتهریی متیلره 

ارینوادگی به ترتی  حروف الفبریی نریمانگلیسی 

. دس شرود آوسده بنو  ذکر شلمارهول نویسرنده ا



 In Farsi withانتهریی منریبع فیسسری عبریس   

English abstract)  .متیلرره، دس مررتن قیررد شررود

اسجی  به منیبع تی حد ممکن از ذکر نریم نویسرنده 

دس شرو  جمله ارودداسی و منریبع   نویسندگین(

دس انتهیی جمله و دس پرانترا اسا ره شرود و بررای 

جداسیزی پند منبع از یکدیگر از نتطره ویرگرول 

 مینند. ( استفیده شود; 

 Thion et al.1996; Dodd et al.2006) 

منیبع موسد اشیسه بیید پریق یری بری اجریزه پریق 

هیی پیق نشرده  پذیرش شده( بیشند و پژوهش

مطریبق بری قیب  ذکر دس لیست منیبع نشواهد برود. 

تنظریم دس انتهیی متن متیلره هیی زیر منیبع سا م یل

 کنید.
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پکیده متیلره بره زبرین  چکینه به زبا  انگلیسی:

 سریه فیسترجمه پکید(، بیید Abstractانگلیسی  

 250دس حرد توانرد بوده و دس صوس  امکرین مری

د. دس انتهیی پکیده انگلیسی شوتر اسا ه جیمع وایه

اضریفه  Key words عنوانه ب وایهپنج بیید تعداد 

 د.شو
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شرود محترم متی   دساواست می نویسندگیناز 

هیی اسسریلی نکری  زیرر سا، کره دس نگیسش متیله

دستوس اط فرهنگسرتین زبرین و ادب "ه از برگرفت

 .کنیداست، سعییت  "فیسسی



هرجمله یری عبریس   هییوایهمیین   ذاری:فاصله

مسرتت  از هرم  هییوایهبین  "فیصله یک حرفی"

هیی آن سا دس همرین بیید سعییت شود  که نمونره

مرکر ،  هرییوایه(. امی دس کنیدمی مشیهدهنوشته 

سا  "فیصررله نرریم"یرری  "وایهدسون "بییررد فیصررله 

هری، ارردوسز و هی، آنسعییت کرد  میننرد فیصرله

  زا(.آلریی

، "("و پیش از پرانترا بسرته  " "پس از پرانتا بیز 

قبر  از نتطره، کومری و نتطرره کومری نبییرد فیصررله 

 گذاشته شود.

 ها پیشوننها و پسوننهاامالی بعضی واژه

پرس از ارود و بری  وایههمیشه جردا از  "می" -

سود، فیصررله نوشررته شررود  میننررد مرریعییررت نیمس

 شود(.گوید، میمی

پریش از  وایههمرواسه جردا از  "ترین"و  "تر" -

فیصله نوشته شود  به است نیی اود و بی سعییت نیم

 بیشتر، کمتر، مهمتر و بهتر(.

صوس  سررهم یری تواند بهمی "هی"نشینه جمع  -

 "هی"ب  جدا نوشته شود. امی دس مواسدی که وایه ق

همواسه شود به پند دندانه یی ط یی ظ یی ه اتم می

فیصرله پیش از اود و بری سعییرت نیم وایهجدا از 

 (.هیهی، اییطکوه هی،دا  نوشته شود  مینند

مشتوم بره هریی غیرملفروظ، دس  هییوایهبرای  -

 ییی کوتیه( استفیده  "ء"حیلت مضیف، از ععمت 

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

داس سعییت شرود هماه هییوایهگذاسی دس هماه -

 . مینند تأیید، س یس، مسئله، م سسه و جاء(

 های صحیحاستفاده از واژ ا  و معادل -5

از کلیه نگیسندگین محترم اواهشمند است نسبت 

هریی به تهیه متیله بی اسرتفیده از وایگرین و معیدل

بر اسی  ساهنمریی متی تی که  .کنیدصحی  اقدام 

تهیه متیله برای نشریه تهیه نشده و بری منردسجی  

این ساهنمی مطیبتت نداشته بیشرند، مروسد برسسری 

شررود قبرر  از قررراس نشوهنررد گرفررت. پیشررنهید می

تیزگی دس نشرریه اسسیل متیله، یرک متیلره کره بره

 پیق شده سا مطیلعه کنید.
 بنویسیم ننویسیم

 هستند بیشندمی

 است بیشدمی

 شوندشود، میمی گردندگردد، میمی

 شد، شود، شوند د، گردیدندگردید، گرد

 کنندکند، میمی نمییندنمیید، میمی

تغییر ینتیک ییفته، تغییر ییفته 

 ینتیکی
 ینیک، تراسیشتترانس تراسیشته

 دستکیسی شده ینتیکی

Transgenic 
Transformation تراسیاش، تراسیشتی 

Transgene تراین 

To transform تراسیشتن 

RNA, DNA  ِآس.ان.اِ، دی.ان.ا 

DNAدی.ان.اِی گییه ی گییه 

 تنو  ینتیک تنو  ینتیکی

 کیوشگر Probeپروب، 

 نشینگر Markerمیسکر، 

Primerآغیزگر انداز، پرایمر، ساه 

Terminator ،ترمینیتوس ،

 دهندهدهنده، ایتمهپییین
 پییینبر

 فراس ین
  ین، انتتیل ین، شیس مهیجر

 ینی

 تنش استر 

 


