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 دارد تاشود و سعی به صورت دو فصلنامه منتشر می "مدیریت ضایعات و پسماندهای کشاورزی"ترویجی علمی مجله 

قابل ترویج از مقاالت علمی پژوهشی و نیز مقاالت مروری کاربردی در زمینه کاهش ضایعات تولیدات کشاورزی از مرحله تولید  هاییافته

این  .برداران و مروجان ارائه نمایدهای جدید و اثربخش باشد را به بهرهتا مصرف و یا راهکارهای مربوطه که حاوی نکات و دستورالعمل

 صورت الکترونیکی، اینترنتی یا اینترانتی مجاز است. جله در نشر مطالب بهم

 

 شرایط پذیرش

 از تمههنامه شه  امضاء فبم با هلبا  کبد  و تهوین دسنوورالمل  مببوطه  طبق را خود مقاله بایه (نویسندهاا  )یا  نویسنده   -1

 کدده.  ارسال  http://awbmj.areeo.ac.irآدرس  به مجله وبگا  طبیق

 مقاله ارسالی توسط دانشجویا  بایه با تأئیه اسواد مببوطه به اطالع دفوب مجله ببسه.    -2

ر د. هلچدین مقاله ارسالی جی یا داخلی چاپ شنه  باشه خار از اعم مجله دیگبی در قبالً به این مجله نبایه مقاله ارسنالی  -3

 ود.  دیگبی ببای ببرسی و چاپ ارائه ش مجلهمهت ببرسی نبایه به طی 

اسن . تبتیب نام نویسدهاا  نی  بب عهه    مکاتبات مسنوول  نویسنده   بب عهه  مقاله عللی ارائه شنه  در  مطالب مسنوولی   -4

بود  و تغییب آ  پس از تقهم و تأخب نام نویسننندهاا  بب اسننناس فبم تمههنامه نگارنهاا   کدده  خواهه بود.شنننمک مکناتبه 

 باراذاری در سامانه امکانپذیب نیس .

 اس  و مقاله دریافوی مسوبد نمواهه شه. مقاله آزاد ویبایش و رد، قبول یا در مجله دفوب -5

تهیه شود. و لغات غیب رایج عاری از اصنطالاات عللی پیچیه   به زبا  سناد ، روا ، قاب  فهم و  مقاله بایه محووای مطالب  -6

 کلله تجاوز نکده.  11-15ها از هجلل. تهیه شود های کوتا و پاراابافها هبا جلل هلچدین مقاله بایه

های کارببدی، جهیه و ااوی نکات و دسوورالمل های عللی مدوشب شه  و مطالب ارسنالی تبجیحاً ببابفوه از آخبین یافوه  -7

 اثببمش باشه. 

  های مداسب و اویا پشویبانی شود.پیام آموزشی اصلی مقاله با شک صفحه تدظیم شود و  5مطالب ارسالی اهاکثب در  -8

دی پی آی  311تصاویب مببوطه با رزولوشن اهاق   ها و تصاویب مداسب باشه.مطالب ارسالی به دفوب مجله بایه دارای شک  -9

 ممذور اس .، تصویبشک  و از چاپ مطالب فاقه  مجلهدفوب تهیه و تدظیم شود. 

 شرایط پذیرش و راهنمای تهیه مقاله برای مجله ترویجی
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 ساختار مقاله

 بباه مشمصات بایه در یکاس .  اص  مقالهو  فبم تمهه نویسدهاا ، بباه مشمصات شنام  مهارک مورد نیاز ببای ثب  مقاله 

کام ،  (، آدرسنویسدهاا )یا  نویسده نام و نام خانوادای و مبتبة عللی صفحه جهااانه تهیه شود و در ببایبنه  عدوا  مقاله، 

جویی، نامه دانشکه مقاله از آ  اسومباج شه  اس  )پایا  باشهشنلار  تلفن، شلار  دورنگار، آدرس پس  الکوبونیکی و مدبمی  

 تحقیقاتی و مانده آ (.  پبوژ 

موب و بها یک سانویبا فاصلة سط صفحه 5اهاکثب در  A4روی کاغذ  (Microsoft Word) اصن  مقاله در قالب فای  ورد  -

، 13انهاز  ( B Nazanin) موب از چپ و راس  و پایین صفحه با قلم فارسی نازنینسانوی 5/2موب و سانوی 8/3ااشنیة از با   

  تهیه شود.  

قلم  با هاجهول و هاشک  عداوین به دفوب مجله ارسال شود. TIFFیا  JPEG فبم  با و جهااانه به صورت مقاله درتصناویب   -

 :به شبح زیب خواهه بودبه تبتیب مقاله  های اصلی بمش تایپ شود. (،Boldضمیم ) 12 انهاز ( B Nazanin) فارسی نازنین

 عنوان مقاله -1

ببدار جذابی  کافی داشننوه باشننه. در عدوا  ببای بهب ببایبنه  مفهوم اصننلی مقاله بود  و  جامع و درکوتا ، عدوا  مقاله بایه  

 های مطالمه، ببرسی، تمیین و ... خودداری شود.ا مکا  از واژ اویمقاله 

 بیان مسئله و اهمیت موضوع -2

دد. ابصورت مشمک و به زبا  ساد  بیا  میشود، به، مشک / مشکالتی که این مقاله در جه  رفع آ  ارائه میدر این بمش 

بدارا  بیا  شود و در صورت امکا ، آمار و ارقام کلی ببای بطور خالصنه از زاویه دیه بهب  بهوب اسن  موضنوع به   در این بمش

ای بیا  شود که ببای خوانده  مسوهل اونه تب شنه  اهلی  موضنوع ارائه شنود. هلچدین اهلی  و ضبورت موضوع به   شنفاف 

 کده.  های این مقاله چقهر از مشک  موجود را ا  میکارایبی یافوهبه باشه که

   لعملمعرفی دستورا -3

و مدجب به کسنننب نویجه مثب  مورد انوظار که در جه  رفع مشنننک  بود  روش یا دسنننوورالمل  کارببدی  بایهاین بمش در 

صورت کار ابفوه شنه  در این قسنل  بایه به  ادبیات به .شنود  ارائه اام به اام راهدلای صنورت با زبا  سناد  و به  خواهه شنه، 

 درک بهوب مطالب بهوب اس  از تصویب، جهول یا فلوچارت اسوفاد  شود.خببی بود  و بهو  ابهام باشه. ببای 

 در این بمش از ارائه روش اجبای تحقیق به شیو  مبسوم در مقا ت پژوهشی اجوداب شود. نکته: 

 فرآیند بکارگیری/ نحوه اجرایی شدن -4

اعم از ببا اری کاراا  و دسوورالمل  انوقال   نحواشنار  شنود و   دسنوورالمل   ببدارا  دامده بکارایبی و بهب  ، بهدر این بمش

ربط ببای انوقال دسوورالمل ، نحو  تهیه های دولوی و بمش خصوصی ذیببدارا ، هلاهدگی با سازما دور  آموزشی ببای بهب 

 مدظور بکارایبی هب چه بهوب دسوورالمل  شبح داد  شود. به و غیب  دسوورالمل های مورد نیاز مواد، اب ار یا دسوگا 

 

 ب



 

 مزایا و اثربخشی   -5

ی بیبکارا، از در این بمشوار ارائه شود. ا مکا  فهبس طور مشمک و اویو م ایای ااص  از بکارایبی دسوورالمل  به اثبها

 ی اطالعات خودداری شود. م ایا بایه ساد ، اویا و ببای خوانده  قاب  فهم باشه. بضبوریغ تکبار های طو نی وجلله

ب های خود را به دفوهدر تهیه مقال منابع مورد استتتدادهو  های کلیدیچکیده، واژه بایه (نویسنندهاا )یا  نویسننده  نکته:

 د.شودرج نمی ولی چکیده و منابع در مجله ،مجله ارسال دارنه
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