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راهنمای نگارش مقاالت
دو فصلنامه ترويجی علوفه وخوراک دام

شرايط کلی پذيرش مقاالت جهت بررسی به شرح زير می باشد:
نویســنده)گان( بایــد مالــک معنــوی مقالــه بــوده و مقالــه ارســالی نبایــد قبــًا 
ــن  ــه  صــورت هــم زمــان در نشــریه دیگــری چــاپ شــده باشــد و در ای ــا ب ی
رابطــه الزم اســت فــرم ارســال مقالــه و تعهدنامــه مربوطه)پیوســت(، بــه امضــاء 
نگارنــدگان رســیده و بــه همــراه مقالــه ارســال شــود. هم چنیــن به همــراه مقاله 
نــام و نــام خانوادگــی نگارنــده )هــا(، آدرس و تلفــن تمــاس، پســت الکترونیکــی 
ــود. ــر ش ــدی ذک ــات بع ــریع در ارتباط ــت تس ــه جه ــئول مقال ــده مس نگارن

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

- توجه: 
نویســنده)گان( در مرحلــه اول ارســال مقالــه بایــد تمــام بخش هــای مقالــه بــه 
 Word ــای ــا فرمت ه ــل ب ــکل ها را در دو فای ــر و ش ــا، تصاوی ــام جدول ه انضم
ــه  ــه در مقال ــه کار رفت ــکل های ب ــن ش ــد. در ضم ــال کنن 2003 و PDF  ارس
به صــورت جداگانــه و بــا فرمــت JPEG یــا TIFF بــه دفتر مجله ارســال شــود. 

شیوه نگارش:
مقــاالت ارســالی مــی بایســت تاحــد امــکان ســاده، روان و البتــه علمــی بــوده 
ــد. ــرداری باش ــره  ب ــتفاده و به ــل اس ــرداران قاب ــره ب ــه به ــرای جامع ــه ب ک

متــن مقالــه حداکثــر در 12 صفحــه A4، بــا رعایــت حاشــیه 2/5 ســانتی متر 
از طرفیــن و هــم چنیــن بــا فاصلــه خطــوط 1 ســانتی متــر باشــد.

ــت  ــا فون ــن ب ــای مت ــن B 14، تیتره ــم نازنی ــا قل ــه ب ــی مقال ــن فارس مت
ــا  ــم Times New Roman ب ــا قل ــن آن ب ــن التی ــن Bold 12، مت نازنی
ــادل  ــه مع ــی ک ــات و عبارات ــل کلم ــاری، اص ــم اختص ــد. عائ ــت 12 باش فون
ــه آورده  ــر صفح ــس ه ــود، در پانوی ــی ش ــه آورده م ــن مقال ــی آن در مت فارس
ــزرگ و  ــس ب ــم جن ــرف اول اس ــد ح ــی بای ــذاری علم ــورد نامگ ــود. در م ش
ــه خــط ایتالیــک تایــپ شــود. ــا حــرف کوچــک و ب ــه ب حــرف اول اســم گون

عکــس هــا، جــداول و نمودارهــا بایــد دارای عناویــن گویــا بــوده بــه  طــوری کــه 
حاکــی از مندرجــات و محتــوای آنهــا باشــد. عناویــن جــداول در بــاال و عناویــن 
عکــس هــا و نمودارهــا در زیــر آن نوشــته شــود. کلیــه اعــداد، واحدها و مقایســه 
هــا در جــداول و نمودارهــا بایــد بــه فارســی نوشــته شــده باشــند )اگــر چنــان 
ــی از منبعــی گرفتــه شــده باشــد ذکــر منبــع الزامــی  ــا جداول چــه عکــس ی
ــه صــورت  ــا dpi 300 ب ــا ب ــر  و نموداره ــل تصاوی ــال فای ــاً ارس اســت(، ضمن
ــم  ــدازه از قل ــد 2 ان ــم متــن جــدول هــا بای ــه ضــروری مــی باشــد. قل جداگان
ــخه  ــرداز word نس ــا )واژه پ ــه ب ــن مقال ــود. مت ــاب ش ــر انتخ ــن کوچک ت مت
2003-2007( و هــم چنیــن نمودارهــا بــا برنامــه Excel تهیــه و ارســال گردد.

بخش های ضروری هر مقاله:
مقاله تهیه شده بايد حاوی اجزای زير باشد:

مشــخصات نویســندگان: در یــک صفحــه جداگانــه نــام کامــل مؤلــف 
 Boldلوتــوس B یــا مؤلفــان و نشــانی نویســنده )گان( مقالــه بــا قلــم
ــن  ــماره تلف ــنده )گان(. ش ــی نویس ــت الکترونیک ــراه آدرس پس ــه هم 12  ب
ــود. ــخص ش ــتاره مش ــا درج س ــئول ب ــنده مس ــام نویس ــل درج و ن و موبای

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

  Regular نازنین B چکیده: چکیده فارسی مقاله حداکثر در 250 واژه با قلم
14 و چکیده انگلیسی نیز با قلم Times New Roman با فونت 12 باشد.

 B واژه هــای کلیدی: واژگان کلیدی فارســی و انگلیســی حداکثر پنــج واژه با قلم
نازنین Bold 12 و Times New Roman با فونت 10 به ترتیب حروف الفبا

ــی نظــری، پیشــینه،  ــی پژوهــش، مبان ــن قســمت مســئله اصل ــه: در ای مقدم
مــدل  و  لــزوم(،  صــورت  )در  فرضیه هــا  )هــا(،  پرســش  )هــا(،  هــدف 
ــود؛ ــان می ش ــه بی ــل مقدم ــر و در ذی ــر تیت ــدون ذک ــش ب ــی پژوه مفهوم

ــاری،  ــه آم ــش، جامع ــوع و روش پژوه ــش، ن ــن بخ ــا: در ای ــواد و روش ه م

ــل.  ــه و تحلی ــا و روش تجزی ــردآوری داده ه ــیوه گ ــا، ش ــردآوری داده ه ــزار گ اب
هــم چنیــن اگــر روش هــای ابداعــی یــا مــوارد خاصــی کــه بــرای اولیــن بــار 
ــای  ــورد روش ه ــود. در م ــان ش ــل بی ــرح کام ــا ش ــود ب ــه می ش ــه کار گرفت ب
ــرای  ــت. ب ــی اس ــوط کاف ــع مرب ــر منب ــده ذک ــاس ش ــده و اقتب ــناخته ش ش
مقــاالت مــروری- تحلیلــی نیــازی بــه ارائــه مــواد و روشــها نیســت.

ــا  ــر مبنــای ســواالت ی ــج حاصــل از تحقیــق انجــام شــده ب ــه نتای ــج: ارائ نتای
فرضیه هــای تحقیــق و در راســتای عنــوان پژوهــش. جدول هــای متــن و 
تصاویــر یــا نمودارهــا بایــد بــا ذکــر نــوع ابــزار نمایشــی )مثــل جــدول، نمــودار، 
تصویــر و ...(، شــماره گذاری مســتقل داشــته باشــند. عنــوان جــداول در بــاالی 
جــدول و عنــوان ســایر ابزارهــای نمایشــی بایــد در پاییــن آن هــا ذکــر شــوند. 
ــود؛ ــاب ش ــر انتخ ــن کوچک ت ــم مت ــدازه از قل ــد 2 ان ــدول بای ــن ج ــم مت قل

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

 توصیه ترویجـی: در این بخش نتیجه کاربردی و قابل ترویج تحقیق انجام شده 
ارائه می شود.

ــورت  ــه ص ــن ب ــی و التی ــع فارس ــت مناب ــامل فهرس ــع: ش ــت مناب فهرس
ــی  ــام خانوادگ ــای ن ــب الفب ــه ترتی ــه ب ــای مقال ــه در انته ــت ک ــزا اس مج
ــی  ــط منابع ــه فق ــید ک ــته باش ــه داش ــود )توج ــم درج می ش ــال ه ــه دنب ب
بایــد ذکــر شــود کــه در متــن مقالــه از آن هــا اســتفاده شــده اســت(. 
اســتفاده مــی شــود.  APA از روش رفتــه  بــه کار  منابــع  بــرای درج 

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

پانویس هــا: توضیح هــا و معادل هــای انگلیســی اســامی و اصطاح هــا در زیــر هــر 
صفحــه به طــور مســتقل ذکر شــود. زیرنویس های فارســی با قلــم B نازنین 10 و 
زیرنویس هــای التیــن بــا قلم قلــم Times New Roman 10 نوشــته شــوند.

شیوه ارائه منابع مورد استفاده در بخش فهرست منابع
ارجاعــات درون متنــی: در متــن مقالــه پــس از نقــل مطلــب، در داخــل 
ــد: ــه می شــود مانن ــر ارائ ــی نویســنده و ســال انتشــار اث ــام خانوادگ ــز ن پارانت

- 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:
-شیروانی، ع.ا.، طائی، ع ، ابراهیم ی، ح. و معتمدی، م. 1389. مطالعه کیفیت 
علوفه پنج گونه مهم مراتع سبان. مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران 33 )4(: 

.729-739
 Bartoloni, S. and Guerriero, R. 1995. Self-compatibility
 in several clones of oil olive cv. Leccino. Advances
Horticultural Science .9: 71-74.
- نام خانوادگی، حرف اول نام. سال نشر. عنوان کتاب. )شرح ویرایش(. محل نشر: 

نام ناشر. تعداد صفحات.
پايان نامه:

- نام خانوادگی، نام. سال نشر. عنوان پایان نامه. شرح نوع رساله و مقطع تحصیلی. 
نام دانشگاه، شهر محل استقرار دانشگاه.

تمــام جدول هــا، شــکل ها و عکس هــا بایــد دارای عنــوان باشــند و بــه ترتیــب 
شــماره گذاری در متــن مــورد اســتناد قــرار گیرند. ذکــر مرجع در انتهــای عنوان 
ــا عکــس درصورتی کــه کار خــود نویســنده نباشــد، ضــروری اســت. جــدول ی
اگر منبع گزارش نهایی پروژه های تحقیقاتی است ذکر اسامی نویسندگان، عنوان 

گزارش نهایی و شماره فروست و سال انتشار و تعداد صفحات ضروری است.
شیوه ارسال مقاله

ارسال مقاله ازطریق آدرس اینترنتی http://fafj.areeo.ac.ir امکان پذیر است.


