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 4پیاپی  شماره ،9911 پاییز و زمستان دوم، شماره دوم، دوره

 روش نگارش:  (الف

سانتيمتر حاشيه از هر طرف و يك سانتيمتر فاصله بين سطرها، به  ٥/٩با حفظ  A)4( سانتيمتر ٩٢×٩٢ها بايد در ابعاد مقاله

ها بايد با صفحه تجاوز نكند. مقاله ٢١اي و به زبان فارسي تهيه و ارسال شوند. محتواي مقاله ترجيحاً از رايانهصورت تايپ 

براي متن انگليسي  ٢١با اندازه Times New Roman براي متن فارسي و با قلم  ٢٩با اندازه  B-Lotus ،با قلم Word افزارنرم

صورت الكترونيكي ارسال  به https://rfj.areeo.ac.ir ترويجي شاليزار لهنگارش شوند و از طريق صفحه اختصاصي مج

  .شوند

  :هاساختار مقاله (ب

منعكس كننده محتواي  كلمه(، ترويجي و جذاب براي مخاطبين باشند و ٢٥ها بايد كوتاه )ترجيحا عناوين مقاله عنوان مقاله:

 .است ٢١اندازه به  B-Titr مقاله باشد. قلم نگارش عنوان،  كامل

استفاده از آن در  له و معرفي دستاورد و نحوهاطور خالصه بيان مس در اين قسمت به كلمه(: ٠٥٢)حداكثر  چكيده فارسي

 .است ٢٢و   B-Lotus ي علمي و تخصصي استفاده نشود. قلم نگارش چكيده، هاميداني توضيح داده شود. از اصطالح سطح

 .يدي مرتبط با موضوع آورده شودواژه كل ٦تعداد  واژگان كليدي:

 خود شامل چند قسمت است:: متن اصلي مقاله 

 .كلمه(: در اين قسمت مشكل موجود و اهميت آن توضيح داده شود ٥١١له )حداكثر ابيان مس

 سازي كلمه(: در اين قسمت به معرفي دستاورد، اهميت آن و دستورالعمل پياده ٩١١١معرفي دستاورد يا راهكار )حداكثر 

  .شودشكل گام به گام و با جزئيات به زبان گويا و به شكل مصور پرداخته مي آن به

 كلمه ٩٥١بندي( حداكثر توصيه ترويجي )جمع

و  هانهايي پروژه يهامنبع كامال مرتبط كه دستاورد حاضر نتيجه آن مستندات علمي )گزارش ٢١حداكثر  فهرست منابع:

 گرانديمنابع داخل متن به زبان فارسي آورده شده و از اصطالح  .و ...( است، آورده شود ي علميهاهاي تحقيقاتي، مقالهطرح

حرف اول اسم كوچك نگارنده. سال انتشار مقاله. )نام خانوادگي نگارنده،  ،در فهرست منابع د.شواستفاده  همكارانبه جاي 

( به ترتيب آورده شود. نمونه صحيح نگارش صفحات.شماره جلد مجله: شماره  عنوان مقاله. عنوان مجله، )شماره مجله(

 منبع فارسي و انگليسي در فهرست منابع در ذيل آورده شده است.

 :Succineaputris L. (Mullousca . اولين گزارش خسارت حلزون گياهچه خوار٢9٢٢طبري مهرداد و الهام احمدي  -

Pulmonata: Succineidae حفاظت گياهان )علوم و صنايع كشاورزي( دانشگاه فردوسي مشهدهاي برنج مازندران. از خزانه 

١-١٢٢ (:١) ٩٦8٢. 
- Wagiman, F.X., Harisma, Triman, B, Ariani, J.B. 2015. Feeding strategy and feeding capacity of duck (Anas 

platyrhynchos domesticus) as a predator of Golden Snail (Pomacea canaliculata). International Journal of 

Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry; 4(2): 491–495. 
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 ی الزامی در نگارش مقالههاویژگی

 موضوعي مجله باشدتما موضوع مقاله از موضوعات روز و مهم مرتبط با دامنه ح. 

 مرور منابع، نتايج و بحث، چكيده انگليسي و هابا فرمت مجالت علمي پژوهشي كه حاوي مواد و روش هامقاله ،

  .نشوندي علمي هستند، تهيه هافرمول

  داشته باشد سازي در سطح ميداني سازي و پياده متن به نحوي نگارش شود كه دستاورد مربوطه قابليت عملياتي.  

  با كيفيت هاما از عكسحت( 9١١و تصاوير جذاب و مرتبط براي بيان موضوع dpi استفاده شود )و باالتر. 

 ي علمي پرهيز شودهاي نامرتبط يا فرمولهامطالب تا حد ممكن كوتاه تهيه شده و از ارائه عبارت.  

  خودداري شودبرداران نامفهوم باشد،  ي فني و تخصصي كه براي بهرههاكارگيري اصطالح از به. 

   ي كوتاه، گويا و روان در نوشتار استفاده شودهااز جمله.  

  برداران تأكيد شود ي كاربردي و مورد نياز بهرههابر جنبه.  

  از آوردن منابع طوالني براي مقاله خودداري شود. 

 فاقد چكيده انگليسي باشند هامقاله.  

 ارسال نشده باشند. يگريد هينشر يهمزمان برا ايچاپ  ييمقاالت قبال در جا 

 اي از ارزیابي آزاد مجله در ویرایش و اصالح مطالب رسيده و عندالزوم توقف بررسي مقاله در هر مرحله

 است.

 مقاله )نويسنده  مسئوليت صحت و سقم محتواي مقاله و ترتيب نام نويسنده )نويسندگان( بر عهده مسئول مكاتبات

 .مسئول( است

 برگه شناسه

 شوده به صورت يك صفحه مجزا از متن مقاله تهيه برگه شناس. 

 .عنوان مقاله به فارسي و انگليسي نگاشته شود 

  )به ترتيب  (درج نام سازمان در انتشارات علمي"نامه  سازماني )بر اساس شيوه و وابستگي نام پديدآورنده)گان

 .است ٢٩به اندازه  B-Lotus قلم نگارش نويسندگان و آدرس آنها،درج شود. 

  شودآدرس پست الكترونيك نويسنده مسئول درج. 

 .شماره تلفن و نمابر نگارنده مسئول مكاتبات الزامي است  

 راهنمای تهیه مقاالت در مجله ترویجی شالیزار
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ط با مرتب لیکلیه موضوعات برنج مانند مسا نشریه ترویجی شالیزار مقاالت ترویجی و کاربردی در زمینه
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ی های شالیکوبهای برداشت، کارخانههای فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت برنج، ماشیندستورالعمل

بندی، تجارت و بازرگانی، کیفیت و خواص غذایی، کشت و برداشت مجدد برنج، ضایعات برنج، کشت و بسته

ی مانند های تلفیقزا، سبزی و صیفی در شالیزار، کشتمحصوالت دوم مانند شبدر، باقال، نخود فرنگی، کل

های جانبی و سایر موارد مرتبط با برنج را جهت وردهآاردک، صنایع تبدیلی، فر -ماهی و برنج -پرورش برنج
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