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راهنمای نگارش مقاالت
دو فصلنامه ترویجی علوفه وخوراك دام

ــا حفــظ 2/5  ــد در ابعــاد 29×21 ســانتيمتر )A4) ب ــگارش: مقاله هــا باي ــف. روش ن ال
ســانتيمتر حاشــيه از هــر طــرف و يــک ســانتيمتر فاصلــه بيــن ســطرها، بــه صــورت تايــپ 
رايانــه اي و بــه زبــان فارســي تهيــه و ارســال شــوند. محتــواي مقالــه ترجيحــاً از 10 صفحــه 
تجــاوز نکنــد. مقاله هــا بايــد بــا نرم افــزارWord ، بــا قلــمB-Lotus  بــا انــدازه 12 بــراي 
متــن فارســي و بــا قلــم   Times New Roman  بــا انــدازه 10 بــراي متــن انگليســي 
نــگارش شــوند و از طريــق صفحــه اختصاصــی هــر مجلــه در ســامانه مديريــت نشــريات 
علمــی کشــاورزی  www.journals.areeo.ac.ir به صــورت الکترونيکــی ارســال شــوند.

ب.  ساختار مقاله ها 
ــاه )ترجيحــا 15 کلمــه(، ترويجــی و جــذاب  ــد کوت ــن مقاله هــا باي  • عنوان مقاله: عناوي
بــرای مخاطبيــن باشــند و منعکــس کننــده محتــواي کامــل مقالــه باشــد. قلــم نــگارش 

ــدازه 14 اســت.  ــه ان عنــوان، B-Titr ب
ــام پدیدآورنــده)گان( و وابســتگی ســازمانی: )بــر اســاس شــيوه نامه »درج نــام  • ن
ســازمان در انتشــارات علمــی«(. قلــم نــگارش نويســندگان و آدرس آن هــا، B-Lotus بــه 

انــدازه 12 و ايتاليــک اســت.
 • چکیده فارسي )حداکثــر 250 کلمــه(: در ايــن قســمت به طــور خالصــه بيــان مســئله 
ــود. از  ــح داده ش ــی توضي ــطح ميدان ــتفاده از آن در س ــوه اس ــتاورد و نح ــی دس و معرف
ــه  ــگارش چکيــده، B-Lotus ب ــم ن اصطالح هــای علمــی و تخصصــی اســتفاده نشــود. قل

ــدازه 11 اســت. ان
 • واژگان کلیدی: تعداد 6 واژه کليدی مرتبط با موضوع آورده شود.   

• متن اصلی مقاله
• بیــان مســئله )حداکثــر 500 کلمــه(: در ايــن قســمت مشــکل موجــود و اهميــت آن 

توضيــح داده شــود.
• معرفــی دســتاورد یــا راهــکار )حداکثــر 2000 کلمــه(: در ايــن قســمت بــه معرفــی 
دســتاورد، اهميــت آن و دســتورالعمل پياده ســازی آن بــه شــکل گام بــه گام و بــا جزئيــات 

بــه زبــان گويــا و بــه شــکل مصــور پرداختــه می شــود.
 توصیه ترویجی )جمع بندی( )حداکثر 250 کلمه( 

ــه آن  ــر نتيج ــتاورد حاض ــه دس ــط ک ــال مرتب ــع کام ــر 10 منب فهرست منابع: حداکث
ــای  ــی، مقاله ه ــای تحقيقات ــا و طرح ه ــی پروژه ه ــای نهاي ــی )گزارش ه ــتندات علم مس

ــود. ــت، آورده ش ــی و ...( اس علم
 پ. ویژگی های الزامی در نگارش مقاله

 • حتما موضوع مقاله از موضوعات روز و مهم مرتبط با دامنه موضوعی مجله باشد؛
• مقاله هــا بــا فرمــت مجــالت علمــی پژوهشــی کــه حــاوی مــواد و روش هــا، مــرور منابــع، 

نتايــج و بحــث، چکيــده انگليســی و فرمول هــای علمــی هســتند، تهيــه نشــوند.
• متــن بــه نحــوی نــگارش شــود کــه دســتاورد مربوطــه قابليــت عملياتی  ســازی و پيــاده 

 ســازی در ســطح ميدانــی داشــته باشــد.
 dpi حتمــا از عکس هــا و تصاويــر جــذاب و مرتبــط بــرای بيــان موضــوع )بــا کيفيــت و •

باالتــر( اســتفاده شــود.
• مطالــب تــا حــد ممکــن کوتــاه تهيــه شــده و از ارائــه عبارت هــای نامرتبــط يــا فرمول های 

علمــی پرهيز شــود.
• از به کارگيری اصطالح هــای فني و تخصصي که برای بهره بــرداران نامفهوم باشــد، خــودداری 

شود.
•  از جمله های کوتاه، گويا و روان در نوشتار استفاده شود.

•  بر جنبه های کاربردی و مورد نياز بهره  برداران تأکيد شود.
•  از آوردن منابع طوالنی برای مقاله خودداری شود.

• مقاله ها فاقد چکيده انگليسی باشند.
• مســئوليت صحــت و ســقم محتــوای مقالــه و ترتيــب نــام نويســنده )نويســندگان( بــر 

عهــده مســئول مکاتبــات مقالــه )نويســنده مســئول( اســت.
 راهنمای نگارش منابع در مجله ترویجی علوفه  وخوراك دام

در قســمت فهرســت منابــع، ابتــدا منابــع فارســی و ســپس منابــع انگليســی بــر اســاس 
ــیوه  ــوند. ش ــذاری می ش ــماره  گ ــته و ش ــای روش APA نگاش ــر مبن ــا و ب ــروف الفب ح
ارجــاع بــه منابــع در متــن مقالــه بــا توجــه بــه شــماره اختصــاص داده شــده 
در بخــش منابــع اســت، بدیــن صــورت کــه شــماره منبــع مــورد اســتفاده در 
پایــان جملــه و یــا پــس از ذکــر نــام نویســنده )گان( در داخــل پرانتــز قــرار 

می شــود. داده 
-  شیوه نگارش منابع فارسی:

مقالــه در مجــالت با یــک نگارنــده: نــام خانوادگــی نگارنــده، حــرف اول اســم کوچک 
ــه. عنــوان مجلــه، شــماره دوره )شــماره جلــد  ــه. عنــوان مقال نگارنــده. ســال انتشــار مقال

مجلــه(: شــماره صفحــات.
شــهنوازی، ع. 1399. بررســی ســودآوری زراعــت يونجــه بــا توجــه بــه شــاخص رطوبتی در 

ايــران. مجلــه ترويجــی علوفــه و خــوراک دام، 1 )2(: 33-42.
ــده: پــس از حــرف اول اســم کوچــک  ــک نگارن ــش از ی ــا بی ــالت ب ــه در مج مقال
نگارنــده اول »نقطــه ويرگــول« ســپس نــام خانوادگــی و حرف اول اســم کوچــک نگارندگان 
بعــدی بــه ترتيــب ذکــر گــردد و قبــل از نــام خانوادگــی آخريــن نگارنــده »و« در منابــع 

فارســی گذاشــته شــود.
ــوری، ج.  ــی، ع. ر. و س ــری، م.، پورحاج ــروف، ع.، ناص ــدی، ر. ا.، مع ــی زاده، ح.، احم لطفعل
1399. مقايســه ميــزان خســارت زنبــور بذرخــوار يونجــه در مــزارع يونجــه چهــار اســتان 

ــه و خــوراک دام، 1 )2(: 54-63. ــه ترويجــی علوف کشــور. مجل
در صورتــی کــه چنــد مقالــه از يــک نويســنده مورد اســتناد قــرار گرفته باشــد ترتيــب درج 
آنهــا بــر حســب ســال انتشــار از قديــم بــه جديــد و اگــر از نويســنده چنــد منبــع مربــوط 
بــه يــک ســال موجــود باشــد بــا نوشــتن حــروف الــف، ب، ج، بــرای منابــع فارســی در جلــو 
ســال انتشــار، از يکديگــر متمايــز شــوند. در صورتــی کــه در فهرســت منابــع مقالــه هــای 
منفــرد و مشــترک از يــک نگارنــده اســتفاده شــود، ابتــدا مقاله هــای منفــرد و ســپس مقاله 

هــای مشــترک بــه ترتيــب حــروف الفبــای نــام نگارنــدگان بعــدی مرتــب گردنــد.
-کتــاب: بــه ترتيــب نــام خانوادگی، حــرف اول اســم کوچــک نگارنده )گان(. ســال انتشــار. 

عنــوان کتــاب. نام ناشــر، محــل انتشــار. تعــداد کل صفحات.
خــوروش، م.، محمــدزاده، ح.، يــاری، م. 1394. تغذيــه علوفه در نشــخوارکنندگان. انتشــارات 

دانشــگاه صنعتــی اصفهان، اصفهــان. 255 ص.
 - کتاب ترجمه شده: مطابق مثال زير.

آگريــوس، ج. ان. 2005 . بيمــاری شناســی گياهــی. ترجمــه ايزدپنــاه، ک.، اشــکان، س.م.، 
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