راهنماي نحوه نگارش و تهيه مقاالت
می باشد ,رعايت موارد زير در  ISIاز آنجايی که هدف مجله "بوم شناسی کشاورزی" پيوستن به فهرست مجالت -

 .نوشتن مقاله ضروری خواهد بود
با قلم  MS-Wordبا فاصله  1بين خطوط و دو و نيم سانتی متر از حاشيه ها و با نرم افزار  A4متن مقاله روی کاغذ
ميترا اندازه  12تايپ شود و شکل ها و جداول نيز به همين نرم افزار منتقل شوند .عناوين شکل ها و جداول به دو زبان
و اندازه  10با فاصله خط  (B Mitra) 1و مجز ا از شکل با قلم بی ميترا  MS-Wordفارسی و انگليسی در نرم افزار
 .نوشته شوند .کليه شکل ها و جداول بدون کادر باشند
 .تعداد صفحات مقاله حداکثر 20صفحه تعيين گرديده است
 .کليه واحدهای اندازه گيری بر اساس سيستم متريک باشند
.شوند ) (Line numberingشماره گذاری ) (Continuousکليه سطرهای متن مقاله بصورت ادامه دار
هر مقاله بايد شامل بخشهای مقدمه ،مواد و روش ها ،نتايج و بحث ،نتيجه گيری ،سپاسگزاری ،فهرست منابع و چکيده
 .مبسوط کام الً تفکيک و محتوای آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد
اندازه  (B Mitra) 14عنوان مقاله کوتاه و معرف کامل موضوع تحقيق بوده ،حداکثر  20کلمه و با قلم بی ميترا
 .نوشته شود
صفحه مشخصات مقاله شامل موارد :عنوان مقاله ،مشخصات نويسنده يا نويسندگان شامل نام و نام خانوادگی ،درجه
علمی ،آدرس پستی و الکترونيکی ،تلفن تماس ،نام نويسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلي سی مقاله ،نام و
.نام خانوادگی ,درجه علمی و آدرس نويسندگان به زبان انگليسی نوشته شوند (بدون شماره صفحه)
 .در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسی ،چکيده مقاله و کلمات کليدی (بدون ذکر نام نويسندگان) آورده شوند
 :چکيده مبسوط باید بر مبناي دستورالعمل زیر تهيه شود
:اين چکيده که جايگزين چکيده کوتاه است بايستی بين  600-700واژه بوده و به تفکيک دارای اجزای زير باشد
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همچنين بين قسمتهای چکيده مبسوط تناسب منطقی برقرار باشد ،بدين معنی که  %30مربوط به مقدمه %20 ،مواد و
.روش ها و  %50مربوط به نتايج و بحث باشد و در انتها هم يک نتيجه گيری کلی نوشته شود
 .کلمات کليدي در انتهای چکيده و حداکثر شش کلمه آورده شوند .کلمات کليدی در عنوان مقاله وجود نداشته باشند

در متن مقاله نحوه رجوع به منابع بصورت اسم نويسنده (نويسندگان) و تاريخ انتشار منبع باشد .در ارجاع به منابع
 :بايد تا حد ممکن از نام بردن افراد در شروع جمله خودداری و منابع در انتهای جمله و در پرانتز ارائه شوند مانند
 : (Smith,برای جداسازی منابع در انتهای جمله از ";" استفاده می شود مثال (Mohamadi, 2007).
1999; Samuel et al., 2008; Smith & Samuel, 2009).
چنانچه در شروع جمله به منبعی استناد شود به صورت نام (سال) نوشته شود و اسامی فارسی نيز بايد به التين و سال
شمسی به ميالدی برگردان شوند .نحوه ارجاع به منابع دارای يک نگارنده ،د و نگارنده و چ ند نگارنده که در ابتدای
 :جمله قرار گيرند به ترتيب زير انجام گيرد
Smith
) Samuel et al. (2008و )(1999) ، Smith & Samuel (2009
در تنطيم جداول از خطوط افقی و عم ودی استفاده نشود مگر در باال و پايين سطر اول جدول و  :جداول و شکل ها
پايين آخرين سطر آن .هر ستون جدول بايد دارای عنوان و واحد مربوط باشد .ترجمه انگليسی عنوان و زير عنوان ها ی
جداول در زير نوشته فارسی آنها درج شوند .محتوای جداول (اعداد) تنها به انگليسی نوشته شوند .شکلها کامال
 .انگليسی تنظيم گردند .بطور کلی اطالعات شکل ها و جداول قابل استفاده برای خوانندگان انگليسی زبان باشد
صفحه آخر شامل عنوان مقاله ،چکيده انکليسی و کلمات کليدی همگی به زبان انگليسی بوده و از ذکر اسامی و آدرس
 .نويسندگان در اين صفحه خودداری شود .چکيده انگليسی ب رگردان کامل چکيده فارسی باشد
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