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راهنماي نگارش مقاله براي چاپ در مجله 

  علمي ترويجي ايمني زيستي

ترويجـي  -اي علمـي  نشـريه  مجله ايمني زيسـتي، 

منتشـر   يستي ايراناست كه توسط انجمن ايمني ز

هدف اصلي اين مجلـه اطـالع رسـاني و    . شود مي

 هـاي  دانش روز ايمني زيستي و چـاپ مقالـه  نشر 

ليلـي  حترويجي، آموزشي، مروري، پژوهشـي و ت 

ايمني زيستي به . هاي ايمني زيستي است در زمينه

ــه ــدابير، سياســت مجموع ــررات و  اي از ت ــا، مق ه

شــود كــه بــراي تضــمين  هــايي اطــالق مــي روش

برداري از فوايد قطعي بيوتكنولوژي مـدرن و   بهره

پيشگيري از آثار سوء احتمالي كاربرد اين فناوري 

زيست بر تنوع زيستي، سالمت دام، گياه و محيط 

ارسال مقاله به اين مجلـه بـه   . شود بكار گرفته مي

اي  مفهوم آن است كه مقاله ارسالي قبالً در نشـريه 

كه عدم پذيرش براي  چاپ نشده است و تا زماني

ده است بـه  چاپ در مجله ايمني زيستي اعالم نش

مسئوليت صـحت   .شود نشريه ديگري ارسال نمي

ــام    ــب ن ــه و ترتي ــي مقال ــواي علم ــقم محت  و س

رعايـت  . استنويسندگان بر عهده مسئول مكاتبه 

  .موارد زير در تهيه مقاله ضروري است

  

  روش نگارش -1

بايد روي كاغذ سـفيد و بـدون آرم و    ها مقاله

 5/2بــا حفــظ ) A4(ســانتيمتر  21×  29در ابعــاد 

ســانتيمتر  5/1ســانتيمتر حاشــيه از هــر طــرف و 

 ماشـين نويسـي  فاصله بـين سـطرها بـه صـورت     

. شـود ارسـال  بـه زبـان فارسـي تهيـه و     اي  هرايان

  . صفحه تجاوز كند 20محتواي مقاله نبايد از 

و  Word 2003با نرم افزار  ها الزم است مقاله

، بـا انـدازه   B Lotusبا قلم  XPدر محيط ويندوز 

  New Romanبراي مـتن فارسـي و بـا قلـم     ،14

Times  براي متن انگليسـي بصـورت    12با اندازه

ــولي  ــمعم ــك  تهنوش ــه آدرس الكتروني ــده و ب   ش

j.biosafety.s@gmail.com  دنارسال شو .  

  

  برگه مشخصات مقاله -2

يك صفحه جداگانه كه در آن  دهمراه هر مقاله باي

عنوان كامـل مقالـه، نـام ونـام خـانوادگي، پسـت       

، نـام  )گـان (عنوان و سـمت نگارنـده   ، الكترونيك

در آن ) گــان(اي كــه نگارنــده  گــروه يــا مؤسســه

مشغول خـدمت هسـتند بـه همـراه رتبـه علمـي       

  . نويسندگان ارسال شود

فقـط در ايـن   ) گـان (ه نام و محل خدمت نگارنـد 

شــود و نبايــد در هــيچ يــك از  بــرگ نوشــته مــي

ضــمناً آدرس كامــل . شــودصــفحات مقالــه درج 

، ثابـت  فننويسنده مسئول مقاله همراه با شماره تل

  .شودتلفن همراه و دورنگار در اين صفحه قيد 

  

  مقاله اجزاي-3

 25عنوان مقاله بايد كوتاه و روان بوده و از: عنوان

  .ودشدرج كلمه تجاوز نكند و در باالي صفحه 

اي فشـرده و   مجموعـه  بايـد چكيده : چكيده مقاله

در . كلمه تجاوز نكند 200گويا از مقاله بوده و از 

واژه بعنـوان  ه خالصه بايد تعداد پنج انتهاي صفح

  .شودهاي كليدي اضافه  واژه

  مقدمه بايد شامل معرفي و توجيه موضوع  :مقدمه

موردپژوهش بـوده و در آن بـه تحقيقـات انجـام     
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يافته در زمينه مورد نظر به اندازه كافي ارجاع شده 

  .كندباشد و هدف پژوهش را به وضوح روشن 

ش از مقالـه مـواد و   در ايـن بخـ   :ها مواد و روش

وه اجراي پـژوهش، طـرح   وسايل به كار رفته، شي

شناسـايي و ارزيـابي توضـيح    هاي  آماري و روش

  .شوند داده مي

نتـايج حاصـل از پـژوهش بصـورت مـتن،      : نتايج

الزم . جدول، نمودار و تصـوير قابـل ارائـه اسـت    

 است از تكرار و ارائه ارقام بصورت هاي چندگانه

تصاوير مـتن  . شوداجتناب .) ..جدول، نمودار و (

مقاله مي توانند بصورت سياه و سفيد و يا رنگـي  

در  DPI 300و وضـوح   JPGو جداگانه با فرمت 

ــوند  ــه آورده ش ــاي مقال ــمن. انته در درون  در ض

جداول فقط بايد خطوط افقـي در قسـمت بـاال و    

پايين جدول آورده شود و از بكار بـردن خطـوط   

. خودداري شـود  لافقي و عمودي در داخل جدو

ها و نمودارها به صـورت فايـل اصـلي در     جدول

ورت نه به صـ (ارائه شوند  Excelيا  Wordبرنامه 

هـا،   هـا، شـكل   و تمام جدول) تصوير اسكن شده

نمودارها و غيـره در محـل خـود در خـالل مـتن      

 .آورده شوند

در اين قسـمت نتـايج حاصـل از پـژوهش     : بحث

ـ مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتـه   ا توجـه بـه   و ب

. گيري به عمـل آيـد   هدف پژوهش بحث و نتيجه

هـاي مشـابه    نتايج حاصل با نتايج پژوهشمقايسه 

قالـه  در منابع داخلي و خارجي در اين بخش از م

تـوان نتـايج و    در صورت لزوم مي. ضروري است

ارائـه   "نتايج و بحـث "تحت عنوان  باهم بحث را

 .كرد

يقي بخش مواد غير تحق هاي در مورد مقاله: توجه

و مطالـب   ش ها و نتايج و بحث الزم نيستو رو

وضـوع آن، بـه   بر اساس نوع مقاله و بر حسـب م 

هاي مختلـف انجـام    صورت شرح موضوع، روش

  .شود درج مي... ق، نكات مهم آموزشي و تحقي

  در متن مقاله

تمام مقاله به صورت يـك سـتوني آورده    •

 .شود

يـاني و  كليه منابع به ترتيب شماره منبع پا •

دقـت شـود كـه    . داخل پرانتز آورده شود

ر منبع با شماره موجود در مـتن  شماره ه

 .خواني داشته باشد هم

 نمودارهـا ها و  ها، شكل زيرنويس جدول •

براي مـتن فارسـي و    12لوتوس  Bبا قلم 

براي مـتن   Times New Roman  10قلم 

عنـوان  . انگليسي و معمـولي نوشـته شـود   

اشـكال در پـايين    جداول در باالي آنهـا و 

  .آنها ذكر شود

در پايـان بحـث حـداكثر در چهـار     : سپاسگزاري

توان از افرادي كه در راهنمايي و يا انجام  سطر مي

تحقيق مسـاعدت نمـوده ويـا در تـامين بودجـه،      

اند تقدير و  امكانات ولوازم كار نقش موثري داشته

  .دكرسپاسگزاري 

در بايـد   منابع مورد اسـتفاده : منابع مورد استفاده

ــان  ــتن پاي ــه، م ــاي  مقال ــب حــروف الفب ــه ترتي ب

خانوادگي اولين مؤلف تنظـيم شـود و در مـتن     نام

 .در داخل پرانتز آورده شودمقاله، تنها شماره منبع 

چنانچــه از يــك نگارنــده چنــدين مرجــع مــورد 

ترتيـب درج آنهـا بـر     گرفتـه باشـد،  قرار استفاده 
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. يم به جديد خواهد بـود حسب سال انتشار از قد

يـك  منفـرد و مشـترك از    هاي كه مقاله در صورتي

منفـرد و سـپس    هاي نويسنده ارائه شود ابتدا مقاله

فبـاي نـام   مشترك به ترتيـب حـروف ال   هاي مقاله

  . شوند نگارندگان بعدي مرتب مي

در تنظيم مراجـع ابتـدا مراجـع فارسـي و سـپس      

ند شـو  رجي بصورت پيوسته شماره گذاري ميخا

اول هر منبع انگليسي نسبت بـه سـطر   دومو سطر 

در مـورد مقالـه بـه    . داشته باشـد تورفتگي  )4/0(

ترتيب نام فاميل نگارنده، حرف اول اسم كوچـك  

، عنوان مقاله، )در پرانتز(نگارنده، سال انتشار مقاله

عنوان اختصاري يـا كامـل مجلـه، شـماره جلـد،      

خـرين  شماره مجله و پس از دو نقطـه، اولـين و آ  

در صورت وجود چند . صفحات مقاله خواهد آمد

نگارنده پس از نوشتن نام فاميل و حرف اول اسم 

كوچك نگارنده اول به ترتيبي كه ذكر شـد بـراي   

  . شودساير نگارندگان نيز همين ترتيب رعايت 

 "و"قبل از نوشتن اسم فاميل نگارنده آخر حرف 

در مراجـــع  andدر مراجـــع فارســـي و حـــرف 

در مورد كتاب به ترتيب نام . ي خواهد آمدانگليس

فاميل نگارنده، حرف اول اسـم كوچـك نگارنـده    

ت وجود چنـد نگارنـده مطـابق دسـتور     در صور(

، تاريخ انتشار، عنوان كامـل  )عمل مقاله عمل شود

كتاب، شماره جلد، شماره ويرايش، ناشـر، محـل   

در  .انتشار و تعداد كل صفحات كتاب خواهد آمد

كه نويسنده آن مشخص نيسـت بـه    مورد مرجعي

جاي نام نگارنده كلمه بي نام و در مرجع خارجي 

  . ذكر خواهد شد Anonymousواژه

  

  مثال

يمني زيستي ا). 1387. (توحيدفر م و اسدي س .1

دومين همايش ملي ايمنـي زيسـتي   . Btپروتئين 

سالن همـايش هـاي   ). 1387(خرداد  2-1كشور 

 .رازي، تهران

. و ابراهيمــي ا .ضــايي م، ر.منفــرد س رشــيدي .2

 Cryهاي ارزيابي ايمني زيستي پروتئين .)1388(

 .هـاي اطالعـاتي آلرژنيـك   با اسـتفاده از پايگـاه  

: )4( 1 .ترويجي ايمني زيسـتي -علمي ةنام فصل

35-47.  
3. Paoletti M.G. and Pimentel D. (1996). 

Genetic engineering in agriculture and 
the environment. Biosci. 46: 665-673.  

4. Hileman R.E., Silvanovich A., 
Goodman R.E., Rice E.A., Holleschak 
G., Astwood J.D. and Hefle S.L. (2002). 
Bioinformatic methods for allergenicity 
assessment using a comprehensive 
allergen database. International 
Archives of Allergy and Immunology. 
128: 280-282. 

  

چكيده مقالـه بـه زبـان    : چكيده به زبان انگليسي

، بايد ترجمه چكيده فارسـي  )Abstract(انگليسي 

 250بوده و در صورت امكان مـي توانـد در حـد    

در انتهــاي چكيــده . دشــوكلمـه جــامع تــر ارائــه  

  عنــوانه بــمهــم  واژهانگليســي بايــد تعــداد پــنج 

Key words  دشواضافه.  

  

  دستور خط نگارش مقاله -4

درخواسـت   هـا  از مؤلفان و مترجمان محترم مقاله

  هاي ارسالي نكـات زيـر    شود در نگارش مقاله مي
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دستور خط فرهنگستان زبان و "را، كه برگرفته از 

  .كننداست، رعايت  "ادب فارسي

هرجمله يـا عبـارت    هاي واژهميان : گذاري فاصله

قل از هـم  مسـت هاي  واژهبين  "فاصله يك حرفي"

هـاي آن را در همـين    كه نمونه(بايد رعايت شود 

هــاي  واژهامــا در ). فرماييــد نوشــته مالحظــه مــي

 "فاصـله   نيم"يا  "درون كلمه"مركب، بايد فاصله 

هـا،   روز، آن هـا، يـك   مانند فاصـله (را رعايت كرد 

  ).زا خردورز و آلرژي

، ")"و پيش از پرانتـز بسـته    "("پس از پرانتز باز 

ز نقطـه، كومـا و نقطــه كومـا نبايـد فاصــله     قبـل ا 

  .گذاشته شود

  ها پيشوندها و پسوندها واژه برخيامالي 

پـس از خـود و بـا     واژههميشه جـدا از   "مي" -

رود،  ماننـد مـي  (فاصـله نوشـته شـود     رعايت نـيم 

  ).شود گويد، مي مي

پـيش از   واژههمـواره جـدا از    "ترين"و  "تر" -

به استثناي (ته شود فاصله نوش خود و با رعايت نيم

  ).بيشتر، كمتر، مهمتر و بهتر

تواند به صورت سرهم يـا   مي "ها"نشانه جمع  -

اما در مـواردي كـه واژه قبـل از    . جدا نوشته شود

شـود   به چند دندانه يه ط يا ظ يا ه ختم مـي  "ها"

 پـيش از خـود و بـا رعايـت     واژههمواره جـدا از  

  ).ها ياط، خها  مانند كوه(فاصله نوشته شود  نيم

براي كلمـات مختـوم بـه هـاي غيرملفـوظ، در       -

استفاده ) ياي كوتاه( "ء"حالت مضاف، از عالمت 

  ).مانند نامة او، خواستة تو، نوشتة ما(شود 

دار رعايـت شـود    گذاري در كلمات همزه همزه -

  .)مانند تأييد، رئيس، مسئله، مؤسسه و جزء(

  هاي صحيح استفاده از واژگان و معادل -5

هـا و   زيسـتي ايـران عبـارات، معـادل     ريه ايمنينش

از كليـه  . دهد واژگان زير را مورد استفاده قرار مي

نگارندگان محترم خواهشمند است نسبت به تهيه 

هـاي صـحيح    مقاله با استفاده از واژگان و معـادل 

شـرح بيشـتري از آخـرين دسـتور      .اقدام فرمايند

چـاپ  هاي آتي مجله به  در شماره ها مقالهنگارش 

  .د كه رجوع به آن مورد تاكيد استخواهد رسي

  بنويسيم  ننويسيم

  هستنداست،    باشند باشد، مي مي

  بنابراين  لذا

  شوند شود، مي مي  گردند گردد، مي مي

  شد، شود، شوند  د، گرديدندگرديد، گرد

  كنند كند، مي مي  نمايند نمايد، مي مي

تغيير ، تغيير ژنتيك يافته

  يافته ژنتيكي

  

  

  ، تراريختترانس ژنيك  تراريخته

  دستكاري شده ژنتيكي
Transgenic 

Transformation تراريزش، تراريختي  
Transgene تراژن  

To transform تراريختن  
RNA, DNA ا.ان.، ديا.ان.آر  

DNAي گياها.ان.دي  گياه ي  

  تنوع ژنتيك تنوع ژنتيكي

Probe، كاوشگر  پروب  

Marker، نشانگر  ماركر  

Primer، آغازگر  انداز پرايمر، راه  

Terminator ،ترميناتور ،

  پايان دهنده، خاتمه دهنده

  پايانبر

انتقال ژن، ژن، مهاجرت  ژن فرار 

  شار ژني
 


