راهنمای نگارش مقاله از آذر  1399برای چاپ در

سینتیمتر حیشیه از هر طرف و فیصله بین سرطرهی

نشریه علمی ایمنی زیستی

 singleبهصوس

نشریه ایمنی زیستی :نشرریهای علمری-ترویجری

تهیه و اسسیل شود.

است که توسط انجمن ایمنی زیستی ایران منتشرر

محتوای متیله نبیید از  20صفحه تجیوز کند.

میشود .هدف اصلی این نشریه اطرع سسرینی و

زم است متی

تییپ سایینهای و به زبین فیسسی

بی نرم افرااس  Word 2003و دس

نشر دانش سوز ایمنری زیسرتی و پریق متری

محیط ویندوز  XPبی قلم  ،B Lotusبی انردازه ،12

ترویجی ،آموزشی ،مروسی ،پژوهشری و تحلیلری

برای متن فیسسی و بی قلرم Times New Roman

دس زمینه هیی ایمنی زیستی است.

بی اندازه  10برای متن انگلیسی بصوس

ایمنی زیستی به مجموعهای از تدابیر ،سییسرتهی،

تییپ شده و از طریق صفحه کیسبری نویسرنده دس

مترسا

و سوشهییی اطعق مریشرود کره بررای

معمرولی

سرررررررررییت نشرررررررررریه بررررررررره آدس

تضمین بهرهبرداسی از فواید قطعی بیوتکنولرویی

 http://www.journalofbiosafety.irبیسگرررذاسی

مدسن و پیشگیری از آثیس سوء احتمیلی کیسبرد این

شود.

فنیوسی بر تنو زیستی ،سعمت دام ،گییه و محیط
زیست بکیس گرفته میشود.

 -2فایل مشخصات نویسندگان مقاله ()Authors

اسسیل متیله به این نشریه به مفهوم آن اسرت کره

همراه هر متیله بیید یک صفحه جداگینه که دس آن

متیله اسسیلی قبعً دس نشریه ای پیق نشده اسرت

عنوان کیمرل متیلره ،نریم ونریم ارینوادگی ،پسرت

و تی زمینی که عدم پذیرش برای پیق دس نشرریه

الکترونیک ،عنروان و سرمت نگیسنرده گین) ،نریم

ایمنی زیستی اععم نشده است به نشریه دیگرری

گروه یی مؤسسهای که نگیسنده گین) دس آن مشغول

اسسیل نمیشود .مسئولیت صحت و ستم محتوای

ادمت هستند به همراه ستبه علمی نویسندگین به

علمی متیله و ترتیر

نریم نویسرندگین برر عهرده

فیسسی و انگلیسی اسسیل شود.

مسئول مکیتبه میبیشد .سعییت مواسد زیر دس تهیه

نیم و محل ادمت نگیسنرده گرین) فترط دس ایرن

متیله ضروسی است.

فییررل نوشررته مرریشررود و نبییررد دس هرریز یررک از

فرمهیی تعیسض منیفع و تعهدنیمره نویسرندگین سا
از صفحه اصرلی سرییت دانلرود کررده و پر

از

صفحی

متیله دسج شود .دس ضرمن آدس

کیمرل

نویسنده مسئول متیله همراه بی شمیسه تلفن ثیبرت،

تکمیل بیسگذاسی کنید.

تلفن همراه و دوسنگیس دس این صفحه قید شود.

 -1روش نگارش

 -3فایل اصلی مقاله ( )Main Textشامل:

متی

بیید سوی کیغرذ سرفید و بردون آسم و دس

ابعررید  21 × 29سررینتیمتر  )A4برری حفرر 2/5

عنوان :عنوان متیله بیید کوتیه و سوان بوده و از 20
وایه تجیوز نکند و دس بی ی صفحه دسج شود.

چکیده مقاله :پکیده بییستی مجموعه ای فشرده و

پذیرش است .دس صوس

گویی از متیلره بروده و از  200وایه تجریوز نکنرد.

مرک

تهیه کرد.

تعداد پنج وایه بهعنوان وایههیی کلیدی به ترتی

بحث :دس این قسرمت نترییج حیصرل از پرژوهش

حروف الفبی دس انتهیی صفحه اعصه اضیفه شود.

موسد تجایهوتحلیل قراس گرفته و بی توجه به هدف

مقدمه :متدمه بیید شیمل معرفی و توجیه موضو

پژوهش بحث و نتیجهگیری به عمل آید .متییسره

مرروسد پررژوهش برروده و دس آن برره تحتیترری

نتییج حیصل از آن بی نتییج پژوهشهیی مشیبه دس

انجیمییفته دس زمینه موسدنظرر بره انردازه کریفی و

منیبع داالی و اریسجی دس ایرن بشرش از متیلره

بهسوز اسجی شده بیشرد و هردف پرژوهش سا بره

لاوم میتروان نترییج و

وضوح سوشن کند.

نییز میتوان شرکلهیی

ضروسی است .دس صوس

بحث سا تحت عنوان "نتییج و بحث" اساهه کرد.

مواد و روشهاا :دس ایرن بشرش از متیلره مرواد و

توجه :دس موسد متیلههیی غیر تحتیتی بشش مرواد

وسییل به کیس سفته ،شیوه اجرای پرژوهش ،طررح

و سوشهی و نتییج و بحث زم نیسرت و مطیلر

آمیسی و سوشهیی شنیسرییی و اسزیریبی توضری

بر اسی

داده میشوند.

صوس

نتایج :نتییج حیصل از پرژوهش برهصروس

مرتن،

جدول ،نموداس و تصرویر قیبرل اساهره اسرت .زم
است از تکراس و اساهه اسقیم بصوس هیی پندگینه
جدول ،نموداس و  )...اجتنیب شود .تصیویر مرتن
متیله میتوانند بهصوس

سییه و سفید و یی سنگری

موضرو آن ،بره

نو متیله و بر حسر

شرح موضو  ،سوشهیی مشتلر

تحتیق ،نکی

انجریم

مهم آموزشی و  ...دسج میشود.

متن مقاله


تمیم متیله بهصروس

یرک سرتونی آوسده

شود .از نوشتن پیوسقی اجتنیب شود.


زیرنوی

جدولهی ،شکلهی و نموداسهی

و جداگینه بی فرمت  JPGو وضروح  300 DPIدس

بی قلم  Bلوترو

انتهرریی متیلرره آوسده شرروند .دس ضررمن دس دسون

 9 Times New Romanبررای مرتن انگلیسری و

جداول فتط بیید اطوط افتری دس قسرمت بری و

معمولی نوشته شود .عنوان جداول دس بی ی آنهری

پییین جدول آوسده شود و از بکیس برردن اطروط

و اشکیل دس پییین آنهی ذکر شود.

افتی و عمودی دس داال جدول اودداسی شرود.

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

جدولهی و نموداسهی به صروس

فییرل اصرلی دس

 10بررای مرتن فیسسری و قلرم

نتطه)

برنیمه  Wordیی  Excelاساهه شوند نه به صروس

 Fig1. Table1.یک نتطه نه اط تیره)

تصویر اسکن شده) و تمیم جردولهی ،شرکلهری،

سپاسگزاری :دس پییین بحث حداک ر دس پهیس سطر

نموداسهی و غیرره دس محرل ارود دس ارعل مرتن

میتوان از افررادی کره دس ساهنمرییی و یری انجریم

آوسده شرروند .حررداک ر  5جرردول و شررکل قیبررل

کررده و یری دس تریمین بودجره،

تحتیق مسریعد

کتاب
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).
Brown B, Aaron M. 2001. The politics of
nature. In: Smith J (Ed.) The rise of modern
genomics, 3rd edn. Wiley, New York. 230257.

و لوازم کیس نتش مؤثری داشتهاند تتردیر

امکینی

.و سپیسگااسی کرد
 کلیه منیبع موسد استفیده اعم از:منابع مورد استفاده
فیسسرری و انگلیسرری دس انتهرریی متیلرره بااه زبااان
حروف الفبریی نریمارینوادگی

انگلیسی به ترتی

 دس.نویسرنده اول بدون ذکر شاماره آوسده شرود
In Farsi with

انتهریی منریبع فیسسری عبریس

کنفرانس

، دس مررتن متیلرره.) قیررد شررودEnglish abstract

Vojdany P 1996. Importance of in-situ
conservation of genetic resources. In:
Proceedings of 4th Agronomy and plant
breeding congress. Iran, Esfahan Industrial
University. 554-573. (In Farsi with English
abstract).

اسجی به منیبع تی حد ممکن از ذکر نریم نویسرنده

گزارش نهایی طرح پژوهشی
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).

نویسندگین) دس شرو جمله ارودداسی و منریبع
دس انتهیی جمله و دس پرانترا اساهره 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
پذیرششده) بیشند و پژوهشهیی پریق نشرده

FAO. 2009. FAOSTAT. Food and agricultural
commodities production. Available at
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx.
FAO, Rome, Italy.

مطیبق بی م یلهیی زیر منیبع سا دس انتهیی متن متیله

 پکیرده متیلره بره زبرین:چکیده به زبان انگلیسای

.تنظیم کنید

 بیید ترجمه پکیده فیسسری،)Abstract انگلیسی

مقاله علمی پژوهشی

250 امکرین مریتوانرد دس حرد

بوده و دس صوس

 دس انتهیی پکیده انگلیسی.وایه جیمعتر اساهه شود
 اضریفهKey words بیید تعداد پنج وایه به عنوان
.شود
 دستور خط نگارش مقاله-4

دساواست میشرود
 کره،زیرر سا

از نویسندگین محترم متی

دس نگیسش متیلههیی اسسریلی نکری

.قیبل ذکر دس لیست منیبع نشواهد بود

Apel K, Hirt H. 2004. Reactive oxygen
species: metabolism, oxidative stress, and
signal transduction. Annual Review of Plant
Biology. 55: 373–399.
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).

برگرفته از "دستوس اط فرهنگسرتین زبرین و ادب

 -5استفاده از واژگان و معادلهای صحیح

فیسسی" است ،سعییت کنید.

از کلیه نگیسندگین محترم اواهشمند است نسبت

فاصلهگذاری :میین وایههیی هرجملره یری عبریس

به تهیه متیله بی اسرتفیده از وایگرین و معیدلهریی

"فیصله یک حرفی" بین وایههیی مسرتتل از هرم

صحی اقدام کنید .متی تی که بر اسی

بیید سعییت شود که نمونرههیی آن سا دس همرین

تهیه متیله برای نشریه تهیه نشده و بری منردسجی

نوشته مشیهده میکنید) .امی دس وایههریی مرکر ،

این ساهنمی مطیبتت نداشته بیشرند ،مروسد برسسری

بییررد فیصررله "دسون وایه" یرری "نرریم فیصررله" سا

قررراس نشوهنررد گرفررت .پیشررنهید میشررود قبررل از

سعییت کرد میننرد فیصرلههی ،آنهری ،ارردوسز و

اسسیل متیله ،یرک متیلره کره برهتیزگی دس نشرریه

آلرییزا).

پیق شده سا مطیلعه کنید.

پ

از پرانتا بیز " " و پیش از پرانترا بسرته ")"،

قبرل از نتطره ،کومری و نتطرره کومری نبییرد فیصررله
گذاشته شود.
امالی بعضی واژهها پیشوندها و پسوندها

" -می" همیشه جردا از وایه پر

از ارود و بری

سعییررت نیمفیصررله نوشررته شررود میننررد مرریسود،
میگوید ،میشود).

ساهنمریی

ننویسیم

بنویسیم

میبیشند

هستند

میبیشد

است

میگردد ،میگردند

میشود ،میشوند

گردید ،گردد ،گردیدند

شد ،شود ،شوند

مینمیید ،مینمییند

میکند ،میکنند

تغییر ینتیک ییفته ،تغییر ییفته
ینتیکی
تراسیشته

تران ینیک ،تراسیشت

" -تر" و "ترین" همرواسه جردا از وایه پریش از

دستکیسی شده ینتیکی

اود و بی سعییت نیمفیصله نوشته شود به است نیی

Transgenic
Transformation

تراسیاش ،تراسیشتی

Transgene

تراین

سررهم یری

To transform

تراسیشتن

جدا نوشته شود .امی دس مواسدی که وایه قبل "هی"

RNA, DNA

آس.ان.اِ ،دی.ان.اِ

DNAی گییه

دی.ان.اِی گییه

تنو ینتیکی

تنو ینتیک

پروبProbe ،

کیوشگر

میسکرMarker ،

نشینگر

 ،Primerپرایمر ،ساهانداز

آغیزگر

بیشتر ،کمتر ،مهمتر و بهتر).
 -نشینه جمع "هی" میتواند بهصوس

به پند دندانه یی ط یی ظ یی ه اتم میشود همواسه
جدا از وایه پیش از اود و بری سعییرت نیمفیصرله
نوشته شود مینند دا هی ،کوههی ،اییطهی).
 برای وایههیی مشتوم بره هریی غیرملفروظ ،دسحیلت مضیف ،از ععمت "ء" ییی کوتیه) استفیده
شود مینند نیمۀ او ،اواستۀ تو ،نوشتۀ می).
 هماهگذاسی دس وایههیی هماهداس سعییت شرودمینند تأیید ،سهی  ،مسئله ،مؤسسه و جاء).

 ،Terminatorترمینیتوس،

پییینبر

پیییندهنده ،ایتمهدهنده
فراس ین
استر

مهیجر

ین ،انتتیل ین ،شیس
ینی
تنش

