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 پيمان صالحي
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  عصارهمحمدحسن 
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 محمدحسين لباسچي
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 باشد. ويرايش مقاالت مجاز ميو  در رد هيأت تحريريه
 شود. داده نمي برگشت مقاالت ارسالي

 نقل مطالب و تصاوير نشريه با ذكر ماخذ بالمانع است.

 مجله. نشاني درخواست اشتراك و ارسال آن به هتكميل برگ روش اشتراك:
 متري دوم، بلوار مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور،  22شهر، انتهاي  كرج، خروجي پيكان –آزاد راه تهران  5تهران، كيلومتر  نشاني:

 88747236دورنگار:  ،88747242-6 تلفن:، 10131-111صندوق پستي ، پژوهشي تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران دوماهنامه
   ac.ir-ijmapr@rifrپست الكترونيك: 

 ijmapr.rifr-ac.orgسايت مجله:  وب

 
 از وزارت علوم، 01/5/55تاريخ 4601/2 اين مجله بر اساس نامه شماره  

 دريافت نموده است. پژوهشي -علميتحقيقات و فناوري درجه  
 .باشد مي (Impact factor=IF)داراي ضريب تأثير  (ISC)اين مجله در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 

 زير قرار گرفته است: نشانيبه  CABI Publishing هاي اين مجله در سايت اينترنتي چكيده انگليسي مقاله
www. Cabi - Publishing. org 

 :ناشر
 (RICeST)رساني علوم و فناوري  اي اطالع مرکز منطقه

 (ISC)پايگاه استنادي علوم جهان اسالم 
 

 به نشاني (RICeST)رساني علوم و فناوري  اي اطالع سازي مرکز منطقه نظام نمايه «ايران ژورنال»اين نشريه در 
 www.ricest.ac.ir  و پايگاه استنادي علوم جهان اسالم(ISC)  به نشانيwww.isc.gov.ir شود. نمايه مي 

mailto:ijmapr@rifr-ac.ir
http://www.ricest.ac.ir/
http://www.isc.gov.ir/
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 راهنماي نگارش مقاله

 های ارسالی ضروری است. زیر در نگارش مقاله نکاترعایت 

چاپدربرای،دنشوبراینخستینبارمنتشرمیکهایران گیاهان دارویی و معطرتحقیقات هایاززمینهپژوهشیدریکیهایمقاله

نشریهبهنشانیدریافتکلیهمقاله.بررسیخواهندشدمجلههیأتتحریریه فقطازطریقوبگاه انجامijmapr.rifr-ac.orgها

خواهدشد.

موادو مقدمه، هایکلیدی،واژه سی،مقاله،چکیدهفار عنوان شامل: ترتیببه وفایلاصلی بوده پژوهشی – علمی باید ارسالی مقاالت-

هایکلیدی(وواژهAbstractمقاله،چکیدهانگلیسی) انگلیسی عنوان زبانانگلیسی، به منابع سپاسگزاری)اختیاری(، بحث، نتایج، ها،روش

انگلیسی  چکیدهاز آنجا که شوند،برگردانکاملفارسیآنهاباشند.صورتانگلیسیارائهمیکلیهمطالبیکهبه باشد. (Keywordsانگلیسی)

شود، تأکید زیادی بر صحت مطالب از نظر نگارشی و گرامری وجود دارد. از این رو توصیه  نمایه می CABIمقاالت این مجله در سایت 

مبذول گردد.فارسی به انگلیسی توجه الزم  چکیدهشود که در برگردان  می

مرتبهعلمی)مربی،استادیار،دانشیار،استادوعنوانمقاله،نامونامخانوادگی،درفایلیجداگانهشاملصفحه مشخصات مقاله-

نشانی...(، کاملوابستگیسازمانیو بهکل( پستالکترونیکی))گان(نویسنده)ازجزء ،E-mailمسئول تلفننویسنده وشماره )

کلمهکنندهدقتشوددرنشانیمکاتبهارائهگردد.یسیوانگلیدوزبانفارسبهجداگانهصورتبه «ایران»بهزبانانگلیسی،حتماً

.آوردهشود

برگشتدادهخواهندهاییکهازآنپیروینکردهباشند،مقالهبودهوهایارسالیضروریدرنگارشمقالهنامهاینشیوهرعایت-

شد.

درقبول،ردونیزویراستاریمقاالتمجازاستونویسندهمسئولتازمانچاپمقالهبایددررفعمشکالتاحتمالیمجله-

مقالههمکارینماید.



 شیوه نگارش

 Timesقلمالتینفونتشود.مترازچهارطرفتایپسانتی2هباحاشی17اندازه،B Badr،فونت Wordافزارنرمدرمقاله-

New Roman اندازه  Times Newقلمالتینفونتو11اندازه،B Badrهاازفونتهایدرونجدولبراینوشتهباشد.11،

Roman استفادهشود.3،اندازه

.درداخلپرانتزقرارگیرندخارجیخودداریودرصورتنیازاصطالحاتهاوواژهکاربردنهازباستبهتر-

هایگیاهی،جانوریو....رعایتاصولوقوانینعلمیدرنامگذاریگونهشوند.آوردهصورتایتالیكنامهایعلمیالتینبه-

ضروریاست.

بهاطالعاتآنهادارایعنوانگویابودهوهابایدشکلوهاجدول- واحدوصورتدیگریدرمقالهتکرارنشوند. ذکرمنبع،

وهردومحورعمودیوافقینمودارهاضروریاست.هاجدولایمقیاسبرایمحتو

تایپگردند.ازدرجنقطهدرانتهایعنوانخودداریشود.(Bold)صورتپررنگوبه12هابافونتهاوشکلعنوانجدول-

درهاشکلهادرباالوعنوانعنوانجدولباشد. ممیز صورتبه باید آنها هاونمودارهابهزبانفارسیباشندواعشاراعدادجدول



 

هایسرجدولوخطوفقطخط(Hidden)صورتپنهانهایدرونیآنهابههاالزماستخطدرتنظیمجدول.شوندآوردهپایین

انجامشود(. Table انتهاییجداکنندهسطرآخرآشکارباشد)رسمجدولتنهاازطریقمنوی

صورتتصویرخودداریونمودارهابههامحلمناسبدرداخلمتنجایگذاریشوند.ازارسالجدولهادرهاوشکلجدول-

(مربوطبهآنهانیزارسالگردد.ExcelوWordشدهوفایل)

 صورتسیاهوسفیدوغیررنگی،نمودارهاوتصاویربهصورتسیاهوسفیدتهیهوارسالشوند.باتوجهبهچاپمجلهبه-

 فایل اصلی مقاله تدوین روش

یمقالهباشد.ابایدمختصر،گویاوبیانگرمحتوعنوان مقاله: -

مجموعچکیده - ازمقالهواژه744حداکثرو244حداقلای)فشردهه: آمدهدستهشاملتشریحمسئله،روشکارونتایجب،(

شدهوارائهمنبع،جدولوشکلدرچکیدهپرهیزهایخالصهنامکاربردنه.ازبنگارشیابدیک پاراگراف پیوستهکهبایددراست

تواندرباقیماندهچکیدهازمخففاستفادهدرمواردکامالًشناختهشدهپسازیكبارآوردننامکاملومخففآندرپرانتزمیشود.

نمود.

کاررفتهدرعنوانمقالهنباشند.هبهتراستکلماتبکهدربارهموضوعمقالهارائهشودواژهششبینچهارتاهای کلیدی: واژه -

درآنهااستفادهشدهاست.از منابع جدیدشرحیبرموضوعمقالهشاملاهمیت،فرضیه،پیشینهوهدفتحقیقاستکهمقدمه: -

ووسایلبمواد و روشها: - مشخصاتمنطقةشدهرفتهگکارهشاملمواد تحقیق، اجرایانجام شیوه طرحآماری،، پژوهش،

هاست.هایشناساییوتجزیهدادهروش

اینبخشتمامییافتهنتایج: - کیفیدر نمودارهاشکلها،ولجدشاملهایکمیو و میها باشوارائه مقایسه بحثو از د.

خودداریشود.اًهااکیدهایسایرپژوهشیافته

تواننددرصورتنیازدراینهاوپیشنهادهامیدهااست.نقنتایجسایرپژوهشهاومقایسهباشاملتحلیلوتفسیریافتهبحث: -

بخشارائهشوند.

تحقیق،دراینبخشتشکروقبلازمنابعدرجگردد.هکنندهایحمایتافرادوسازمانهبرحسبادبواحترامازکلیسپاسگزاری: -

 

 :(References) منابع مورد استفاده -

 انگلیسی(، )فارسیو استفاده منابعمورد فهرستمنابعکلیه متنوهمدر برایبرگرداننامصورتانگلیسیارائهشوندبههمدر .

انگلیسیاصلنوشتارکهبهچاپرسیدهمشخصاتازنویسندگان،عنوانمقاله،کتابوغیرهازیكمنبعفارسیبهانگلیسی،حتماً

است،استفادهشود.

شودکهعنوانیاچکیدهانگلیسیندارد،آنمنبعبهزباناصلی:درمواردخاصکهازیكمنبعمعتبرغیرانگلیسیاستفادهمیتبصره

ارائهشودودرهرصورتازترجمهوتبدیلبهانگلیسیتوسطنویسندگانمقالهخودداریشود.

 

 درمتنمقاله:روش ارائه منبع

گیرد.درمنابعبابیشترازدونویسنده،نامنویسندهارائهمنبعدرمتنتنهاباذکرنامخانوادگینویسندهوسالانتشارمنبعصورتمی

نوشتهشود.رود،صورتایتالیكوفقطدرمتنبهکارمیکهبهet al.عبارتاولو

 (:داخلپرانتزآوردهشودچنانچهمنبعمورداستفادهدرانتهایجملهدر) 1مثال 



 

 (Lowman, 2008)یكنویسنده:

(Waring & Running, 2009)دونویسنده:

(Nielsen et al., 2009)بیشازدونویسنده:

(:چنانچهدروسطجملهوخارجازپرانتزبهمنبعاشارهشود)2مثال 

Lowman(2448)یكنویسنده:

Running(2443)وWaringدونویسنده:

 (2443وهمکاران)Nielsenبیشازدونویسنده:

 

 روش ارائه منبع در فهرست منابع:

 شوند.ارائهمنابع مورد استفادهدرفهرستدرمتنبهکاررفتهمنابعفقط 

 گذاریمنابعخودداریشود.درضمندروازشمارهمرتبشوند)گان(ترتیبحروفالفباینامخانوادگینویسندهمنابعبه

 گذاری)نقطه،ویرگولوغیره(روشارائهشدهدرنمونهزیررعایتشود.عالمت

 ترتیبهایمشتركبههایمنفردوسپسمقالههایمنفردومشتركازیكنگارندهارائهشوند،ابتدامقالهدرصورتیکهمقاله

 ویسندگانمرتبشوند.حروفالفباینامسایرن

 منابعبرحسبسالانتشارازقدیمبهجدیدتنظیمشوند.،)گان(چندمقالهمشابهباشندچنانچهنویسنده 

 هایسالوجودداشت،باقراردادنحرفچنانچهازیكنگارندهچندمنبعدریك, c , b ,a….جلویسالانتشار،ازهمتفکیكشوند 

 عبارتازذکر"et al.".عبارتدیگرنامهمهنویسندگانبایددرفهرستمنابعمورداستفادهبهدرفهرستمنابعخودداریشود
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.صفحاتاولوآخرهجلد:شمارهسالانتشار.عنوانمقاله.نامکاملمجله،شمار،.....،دومنویسنده
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تعدادکاملصفحات.ناشر،محلانتشار،
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