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راهنمای نگارش مقاالت
دو فصلنامه ترویجی علوفه وخوراک دام

شرایط کلی پذیرش مقاالت جهت بررسی به شرح زیر می باشد:
ــًا  ــد قب ــالی نبای ــه ارس ــوده و مقال ــه ب ــوی مقال ــک معن ــد مال ــنده)گان( بای نویس
ــن  ــد و در ای ــده باش ــاپ ش ــری چ ــریه دیگ ــان در نش ــم زم ــورت ه ــه  ص ــا ب ی
ــاء  ــه امض ــت(، ب ــه مربوطه)پیوس ــه و تعهدنام ــال مقال ــرم ارس ــت ف ــه الزم اس رابط
نگارنــدگان رســیده و بــه همــراه مقالــه ارســال شــود. هــم چنیــن بــه همــراه مقالــه 
ــی  ــت الکترونیک ــاس، پس ــن تم ــا(، آدرس و تلف ــده )ه ــی نگارن ــام خانوادگ ــام و ن ن
نگارنــده مســئول مقالــه جهــت تســریع در ارتباطــات بعــدی ذکــر شــود.

نیــز  و  قبــول  یــا  رد  مجلــه ترویجــی علوفــه وخــوراک دام حــق 
مســئولیت  دارد.  مــی  محفــوظ  خــود  بــرای  را  مقــاالت  ویراســتاری 
باشــد. مــی  آن  )هــا(ی  نگارنــده  عهــده  بــر  مقالــه  اخاقــی  و  علمــی 

- توجه: 
ــه  ــه ب ــای مقال ــام بخش ه ــد تم ــه بای ــال مقال ــه اول ارس ــنده)گان( در مرحل نویس
 Word انضمــام جدول هــا، تصاویــر و شــکل ها را در دو فایــل بــا فرمت هــای
2003 و PDF  ارســال کننــد. در ضمــن شــکل های بــه کار رفتــه در مقالــه 
به صــورت جداگانــه و بــا فرمــت JPEG یــا TIFF بــه دفتــر مجلــه ارســال شــود. 

شیوه نگارش:
ــوده  ــی ب ــه علم ــاده، روان و البت ــکان س ــد ام ــت تاح ــی بایس ــالی م ــاالت ارس مق
کــه بــرای جامعــه بهــره بــرداران قابــل اســتفاده و بهــره  بــرداری باشــد.

ــانتی متر  ــیه 2/5 س ــت حاش ــا رعای ــه A4، ب ــر در 12 صفح ــه حداکث ــن مقال مت
باشــد. متــر  ســانتی   1 خطــوط  فاصلــه  بــا  چنیــن  هــم  و  طرفیــن  از 

 ،12 Bold 14، تیترهــای متن با فونــت نازنیــن B متــن فارســی مقالــه با قلم نازنیــن
متــن التیــن آن بــا قلــم Times New Roman با فونت 12 باشــد. عائم اختصاری، 
اصــل کلمــات و عباراتــی کــه معــادل فارســی آن در متــن مقالــه آورده مــی شــود، در 
پانویــس هــر صفحه آورده شــود. در مورد نامگــذاری علمی باید حرف اول اســم جنس 
بــزرگ و حــرف اول اســم گونــه بــا حــرف کوچــک و بــه خــط ایتالیــک تایــپ شــود.

عکــس هــا، جــداول و نمودارهــا بایــد دارای عناویــن گویــا بــوده بــه  طوری کــه حاکی 
از مندرجــات و محتــوای آنهــا باشــد. عناویــن جــداول در بــاال و عناویــن عکــس هــا و 
نمودارهــا در زیــر آن نوشــته شــود. کلیــه اعــداد، واحدهــا و مقایســه هــا در جــداول و 
نمودارهــا بایــد بــه فارســی نوشــته شــده باشــند )اگر چنــان چه عکــس یــا جداولی از 
منبعــی گرفتــه شــده باشــد ذکــر منبــع الزامی اســت(، ضمنــاً ارســال فایــل تصاویر  و 
نمودارهــا بــا dpi 300 بــه صــورت جداگانــه ضــروری مــی باشــد. قلم متن جــدول ها 
 word بایــد 2 انــدازه از قلــم متــن کوچک تــر انتخاب شــود. متــن مقاله بــا )واژه پــرداز
نســخه 2003-2007( و هــم چنیــن نمودارهــا با برنامــه Excel تهیه و ارســال گردد.

بخش های ضروری هر مقاله:
مقاله تهیه شده باید حاوی اجزای زیر باشد:

مشــخصات نویســندگان: در یــک صفحــه جداگانــه نــام کامــل مؤلــف 
 Boldلوتــوس  B قلــم  بــا  مقالــه  )گان(  نویســنده  نشــانی  و  مؤلفــان  یــا 
12  بــه همــراه آدرس پســت الکترونیکــی نویســنده )گان(. شــماره تلفــن 
بــا درج ســتاره مشــخص شــود. نــام نویســنده مســئول  و موبایــل درج و 

عنوان مقاله: 
16 Boldنازنین B عنوان مقاله حداکثر در 12 واژه کوتاه و گویا با قلم

  Regular نازنیــنB چکیــده: چکیــده فارســی مقالــه حداکثــر در 250 واژه بــا قلــم
14 و چکیــده انگلیســی نیــز بــا قلــم Times New Roman بــا فونــت 12 باشــد.

 B واژه هــای کلیــدی: واژگان کلیــدی فارســی و انگلیســی حداکثــر پنج واژه بــا قلم
نازنیــن Bold 12 و Times New Roman بــا فونــت 10 بــه ترتیــب حــروف الفبــا

ــینه،  ــری، پیش ــی نظ ــش، مبان ــی پژوه ــئله اصل ــمت مس ــن قس ــه: در ای مقدم
مــدل  و  لــزوم(،  صــورت  )در  فرضیه هــا  )هــا(،  پرســش  )هــا(،  هــدف 
مفهومــی پژوهــش بــدون ذکــر تیتــر و در ذیــل مقدمــه بیــان می شــود؛

مــواد و روش هــا: در این بخش، نــوع و روش پژوهش، جامعــه آماری، ابــزار گردآوری 
داده هــا، شــیوه گــردآوری داده هــا و روش تجزیــه و تحلیــل. هــم چنین اگــر روش های 

ابداعــی یــا مــوارد خاصــی کــه بــرای اولیــن بــار بــه کار گرفته می شــود با شــرح کامل 
بیــان شــود. در مــورد روش هــای شــناخته شــده و اقتبــاس شــده ذکــر منبــع مربــوط 
کافــی اســت. بــرای مقــاالت مــروری- تحلیلــی نیــازی بــه ارائه مواد و روشــها نیســت.

ــا  ــواالت ی ــای س ــر مبن ــده ب ــام ش ــق انج ــل از تحقی ــج حاص ــه نتای ــج: ارائ نتای
و  متــن  پژوهــش. جدول هــای  عنــوان  راســتای  در  و  تحقیــق  فرضیه هــای 
ــودار،  ــل جــدول، نم ــزار نمایشــی )مث ــوع اب ــر ن ــا ذک ــد ب ــا بای ــا نموداره ــر ی تصاوی
ــاالی  ــداول در ب ــوان ج ــند. عن ــته باش ــتقل داش ــماره گذاری مس ــر و ...(، ش تصوی
ــوند.  ــر ش ــا ذک ــن آن ه ــد در پایی ــی بای ــای نمایش ــایر ابزاره ــوان س ــدول و عن ج
قلــم متــن جــدول بایــد 2 انــدازه از قلــم متــن کوچک تــر انتخــاب شــود؛

بــا  آن  ارتبــاط  و  یافته هــا  تحلیــل  تجزیــه  و  نتیجه گیــری:  و  بحــث 
شــده،  داده  توضیــح  تناقض هــا  احتمالــی  دالیــل  و  پیشــین  یافته هــای 
شــود. درج  قســمت  ایــن  در  پیشــنهادها  و  تشــریح،  محدودیت هــا 

 توصیــه ترویجـــی: در ایــن بخــش نتیجــه کاربــردی و قابــل ترویج تحقیــق انجام 
ــه می شــود. شــده ارائ

فهرســت منابــع: شــامل فهرســت منابــع فارســی و التیــن بــه صــورت مجزا اســت 
کــه در انتهــای مقالــه بــه ترتیــب الفبــای نــام خانوادگــی بــه دنبــال هم درج می شــود 
)توجــه داشــته باشــید کــه فقــط منابعــی بایــد ذکر شــود کــه در متــن مقالــه از آن ها 
اســتفاده شــده اســت(. برای درج منابع به کار رفته از روش APA اســتفاده می شــود.

مقاالت مروری
مقالــه  ســاختار  اســاس  بــر  تحلیلــی  و  مــروری  مقــاالت  ســاختار 
عنــوان،  )گان(،  نویســنده  مشــخصات  شــامل:  و  بــوده  ترویجــی 
اســت. منابــع  فهرســت  و  اصلــی  متــن  مقدمــه،  کلیدواژه هــا،  چکیــده، 

پانویس هــا: توضیح هــا و معادل هــای انگلیســی اســامی و اصطاح هــا در زیــر هــر 
صفحــه به طــور مســتقل ذکــر شــود. زیرنویس هــای فارســی بــا قلــم B نازنیــن 10 
ــم Times New Roman 10 نوشــته شــوند. ــم قل ــا قل ــن ب ــای التی و زیرنویس ه

شیوه ارائه منابع مورد استفاده در بخش فهرست منابع
داخــل  در  مطلــب،  نقــل  از  پــس  مقالــه  متــن  در  درون متنــی:  ارجاعــات 
پارانتــز نــام خانوادگــی نویســنده و ســال انتشــار اثــر ارائــه می شــود ماننــد:

- اثری با یک نویسنده: )اشراقی، 1396(
 - اثری با دو نویسنده: )زندی و تمدن، 1385(

 - اثری با سه نویسنده یا بیشتر: )نداف و همکاران، 1395(
 - استناد به منبعی باواسطه: )هولچک، 2012، به نقل از بیگی و نژادی، 1397(.

 مقاالت مجله:
-شــیروانی، ع.ا.، طائــی، ع ، ابراهیــم ی، ح. و معتمــدی، م. 1389. مطالعــه کیفیــت 
علوفــه پنــج گونــه مهــم مراتــع ســبان. مجلــه تحقیقــات مرتــع و بیابــان ایــران 33 

.729-739 :)4(
 Self-compatibility in .1995 .Bartoloni, S. and Guerriero, R
 several clones of oil olive cv. Leccino. Advances Horticultural
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کتاب:
- نــام خانوادگــی، حــرف اول نــام. ســال نشــر. عنــوان کتــاب. )شــرح ویرایــش(. محــل 

نشــر: نــام ناشــر. تعــداد صفحات.
پایان نامه:

ــام. ســال نشــر. عنــوان پایان نامــه. شــرح نــوع رســاله و مقطــع  ــام خانوادگــی، ن - ن
تحصیلــی. نــام دانشــگاه، شــهر محــل اســتقرار دانشــگاه.

ــب  ــه ترتی ــند و ب ــوان باش ــد دارای عن ــا بای ــکل ها و عکس ه ــا، ش ــام جدول ه تم
شــماره گذاری در متــن مــورد اســتناد قــرار گیرنــد. ذکــر مرجــع در انتهــای عنــوان 
ــت. ــروری اس ــد، ض ــنده نباش ــود نویس ــه کار خ ــس درصورتی ک ــا عک ــدول ی ج

اگــر منبــع گــزارش نهایــی پــروژه هــای تحقیقاتــی اســت ذکــر اســامی 
نویســندگان، عنــوان گــزارش نهایی و شــماره فروســت و ســال انتشــار و 

تعــداد صفحــات ضــروری اســت.
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