راهنمای پذیرش مقاله در مجله «فرآوری و تولید مواد غذایی»
اولویت در بررسی و پذیرش مقالههای ارسال شده با مقالههای پژوهشی ( )Research Papersاست .مقالههای
مروری ( )Review Papersو یا گزارشهای كوتاه علمی ( )Short Communicationsبهصورت موردی و در
صورت تأیید هیات تحریریه پذیرفته خواهد شد .مقاله پژوهشی ،مقالهای است حاصل پژوهش و مستند به نتایج
مطالعات انفرادی یا جمعی ،مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشتههایی میباشد كه در مجالت و كتب مختلف علمی
در همان زمینه به چاپ رسیده است .در این نوع مقاالت ،نویسنده كارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن
وضعیت فعلی مساله ،طرح و مورد بررسی قرار میدهد .سپس ارتباطات ،تناقضها و محدودیتهای موجود را بیان
نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه مینماید.
 هر مقاله پژوهشی باید دارای عنوان ،چكیده فارسی ،واژههای كلیدی به فارسی ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و
بحث ،منابع ،چكیده انگلیسی و واژههای كلیدی به انگلیسی باشد.
 مقاله روی كاغذ سفید (بدون خط) در قطع  92×92/7( A4سانتیمتر) با حاشیه  9/5سانتیمتر از هر طرف و فاصله
مناسب بین سطرها ( 2/5سطر) و با نرم افزار  Word-2003تایپ شود.
 جهت متن مقاله از فونت  B Lotusشماره  41و برای كلمات انگلیسی از فونت Times New Roman

شماره  41استفاده شود .الزم است كلیه عنوانهای اصلی درون متن (مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج و
بحث ،نتیجهگیری و منابع) با فونت  B Nazaninشماره  41و عناوین زیربخش با فونت B Nazanin

شماره  43به صورت پر رنگ ( )Boldتایپ شود.
 در متن مقاله به جز اسامی علمی جنس و گونهها نباید از واژههای خارجی استفاده گردد و در صورت ضرورت،
معادل انگلیسی كلمه ،با قراردادن شماره در پانویس صفحات آورده شود.
 اسامی علمی (جنس و گونه ،گیاهان ،جانواران) در تمام مقاله با حروف ایتالیك یا مورب تایپ شوند.
 مقاله باید حداكثر در چهارده صفحه نوشته شود و كلیه صفحات مقاله باید دارای شماره باشند.
 متن مقاله نباید قبال در هیچ مجلهای (داخلی یا خارجی) منتشر شده باشد.
 در مورد مقاالتی كه بیش از یك نگارنده دارند ،ترتیب اسامی و حقوق نگارندگان به عهده خود ایشان خواهد بود.
 باید دو نسخه از مقاله به صورت  Wordو  ،PDFبه آدرس الكترونیكی مجله ارسال گردد .در صورت پذیرش
مقاله ،ارسال نسخه ویرایش شده نهایی به شكل الكترونیكی از طریق پست الكترونیك ضروری است.
 مسئولیت هر مقاله از نظر علمی به عهده نویسنده یا نویسندگان آن خواهد بود .در صورتی كه مقاله برای چاپ
پذیرفته نشود عینا به صاحب اثر مسترد خواهد شد.
 مقاالت توسط هیات تحریریه و با همكاری هیئت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب ،طبق ضوابط خاص
مجله به نوبت چاپ خواهد شد .مجله در رد یا قبول و حك و اصالح مقاالت آزاد است.

نحوة تنظیم مقاله
عنوان مقاله :عنوان مقاله به فارسی در باالی صفحة اول به صورت وسط چین نوشته میشود .عنوان مقاله باید خالصه،
واضح و بیان كنندة موضوع پژوهش بوده ،از  92كلمه تجاوز نكند .عنوان مقاله با فونت  B Titrشماره  41و به
صورت پر رنگ ( )Boldنوشته شود.
نام نویسنده یا نویسندگان (نام نویسنده مسوول مكاتبه با عالمت ستاره (*) مشخص شود) ،درجه علمی و سِمت
دانشگاهی ،دانشكده ،دانشگاه ،شهر ،نشانی پستی و رایانامه ( ،)Emailتلفن و دورنگار در زیر عنوان به صورت وسط
چین ذكر شود .جهت تایپ نام و آدرس نویسندگان از فونت  B Lotusشماره  41استفاده شود.
چكیده :چكیده باید به طور مختصر ،محتوای مقاله را بازگو نماید و برجستهترین نتایج مقاله را بدون استفاده از جدول
یا شكل و كلمات اختصاری تعریف نشده ،ارائه كند .باید تمام چكیده در یك پاراگراف و حداكثر در  25سطر (حدود
 952واژه) نوشته شود .متن چكیده با فونت  B Lotusشماره  43تایپ و فاصله بین سطرها به صورت  Singleدر
نظر گرفته شود.
واژههای كلیدی :پس از چكیده و در سطری مجزا ،واژههای كلیدی در  3تا  5واژه نوشته شود به نحوی كه بتوان از
آنها جهت تهیه فهرست موضوعی ( )Indexاستفاده كرد.
مقدمه :مقدمه باید بیان كننده سوابق پژوهشی مربوط به تحقیق و توجیه ضرورت و نیز ذكر اهداف تحقیق ارائه شده
در مقاله باشد .اهداف پژوهش به طور شفاف در انتهای مقدمه ذكر گردد .برای ارجاع به منابع در متن تنها نامخانوادگی
نویسنده و سال انتشار منبع نوشته شود .اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد ،فقط به ذكر نامخانوادگی نویسنده
اول و سپس «همكاران» اكتفا گردد .تمامی منابع فارسی و انگلیسی در داخل متن باید به صورت فارسی نوشته شود.
مواد و روشها :مواد و ابزار به كار رفته ،نحوه نمونهبرداری و اجرای آزمایشها با ذكر منبع و همچنین طرح آماری
مورد استفاده و روش پردازش و تجزیه و تحلیل دادهها ،به طور مشخص و روشن ارائه شود .تا حد امكان از شرح
جزئیات اندازهگیریها اجتناب گردد .در صورت ارائه معادالت ریاضی ،الزم است كلیه اجزای معادله دقیقا تعریف
شود .در صورتیكه معادالت توسط نگارنده (یا نگارندگان) استخراج شده نحوة به دست آوردن آن ذكر گردد.
نتایج و بحث :نتایج و بحث باید به صورت توام در یك بخش ارائه شوند .در نتایج ،یافتههای پژوهش ،ارائه شده و
در قسمت بحث ،تفسیر نتایج با استناد به منابع علمی مرتبط با موضوع صورت گیرد .بهتر است نتایج حاصل از
پژوهش با نتایج سایر پژوهشگران نیز مقایسه شود .عنوان جدولها در باال و عنوان شكلها در پایین آنها آورده شود.
این عناوین باید كامالً گویای نتایج ارائه شده در جدول یا شكل بوده و كلیه اطالعات و تعریفهای الزم را در
برداشته باشند .عناوین شكلها و جدولها باید با فونت  B Mitraشماره  41پر رنگ ( )Boldتایپ شود .برای
شكلها از كلماتی نظیر نمودار ،گراف ،نقشه ،تصویر و نظایر آن خودداری شده ،تنها از واژه «شكل» استفاده گردد .كلیه
نتایج باید در مقیاس متریك ( )SIبوده و نتایج عددی تنها به یك صورت (شكل یا جدول) ارائه گردد .تعداد جدولها
و شكلها باید با حجم مقاله متناسب باشد .از آوردن جدولها و شكلهایی كه دادههای آنها در متن مقاله به طور كامل
شرح داده شده ،اجتناب شود .نمودارها باید واضح ،مطالب آنها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد باشند .عكسها،
نمودارها و كارهای ترسیمی باید به صورت اصل بوده و از قرار دادن تصاویر آنها خودداری گردد .بهتر است موارد
مذكور به صورت سیاه و سفید تهیه شوند (در صورت رنگی بودن شكلها و نمودارهای اصلی ،وضوح آنها باید به

گونهای باشد كه در صورت تبدیل به شكل تك رنگ در هنگام چاپ ،قابل تشخیص و تمایز باشند) .ممكن است برای
چاپ ،شكلها كوچكتر شوند ،بنابراین نوشتهها و اعداد روی شكلها باید درشت و كامالً خوانا باشد.
نتیجهگیری :نتیجه باید مختصر ،گویای دستاورد نهایی و به عبارت دیگر جمعبندی كلی نتایج حاصل از پژوهش باشد.
قدردانی :در صورت نیاز میتوان در این بخش از موسسات یا اشخاص تشكر و قدردانی انجام داد (این بخش
اختیاری است).
منابع :به همه منابع مندرج در فهرست منابع باید قبالً در مقدمه ،مواد و روشها و یا نتایج و بحث استناد شده باشد.
تعداد منابع باید با حجم و ماهیت مقاله متناسب و حتیاالمكان محدود باشد.
 منابع مورد استفاده باید به ترتیب از فارسی به انگلیسی و طبق حروف الفبای نام خانوادگی اولین نگارنده ذكر
شود.
 چنانچه به چند اثر از یك نگارنده استناد شود ،ترتیب درج آنها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید صورت
پذیرد .در صورتی كه مقالههای منفرد و مشترك از یك نویسنده ارائه شود ،ابتدا مقالههای منفرد و سپس
مقالههای مشترك بهترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب شوند.
 چنانچه یك منبع دارای چندین نگارنده باشد ،حداكثر نام شش نویسنده ذكر شود و اگر تعداد ،بیشتر از شش نفر
باشد بعد از ذكر نام نفر ششم عبارت «و دیگران» در فارسی و " ".et alدر انگلیسی آورده شود .اسامی
مولفین با ویرگول (در انگلیسی كاما) و یك فاصله از یكدیگر جدا و قبل از نوشتن نام آخرین نویسنده از
كلمه «و» در فارسی و یا " "andدر انگلیسی استفاده شود.
 در نوشتن عنوان مقاله یا كتاب التین فقط اولین حرف اولین كلمه عنوان با حروف بزرگ نوشته شود.
 عنوان كتاب و نام مجله مربوط به هر مقاله ،ایتالیك (مورب) گردد .فهرست منابع به صورت زیر تنظیم شود:
كتاب:

جایمند ،ك .و رضایی ،م .ب .2335 .اسانس ،دستگاههای تقطیر ،روشهای آزمون و شاخصهای بازداری در تجزیه
اسانس .انجمن گیاهان دارویی ایران ،تهران 352 ،ص.
Belitz, H.D. and Grosch, W. 1999. Food chemistry. Springer, Berlin, pp: 305-310.
Belitz, H.D. and Grosch, W. 1999. Food chemistry. Springer, Berlin, 1065 p.

فصلی از یك كتاب:
Gounstone, F.D. 2000. Composition and properties of edible oils. In: Edible oil processing
(Editors: W. Hamm and R.J. Hamilton). CRC Press, Sheffield, pp: 1-30.
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) باید ترجمه كامل چكیده فارسی تا حد امكان منطبقAbstract(  چكیده انگلیسی:)چكیده انگلیسی (همراه با عنوان
Times  متن چكیده با فونت. تمام چكیده انگلیسی در یك پاراگراف نوشته شود.با چكیده و عنوان فارسی باشد

 عنوان انگلیسی با. در نظر گرفته شودSingle  تایپ و فاصله بین سطرها به صورت44  شمارهNew Roman
 در انتها واژههای كلیدی در.) تایپ شودBold(  و به صورت پررنگ43  شمارهTimes New Roman فونت
Times New  نام و نشانی نویسندگان به صورت انگلیسی نیز در زیر عنوان با فونت.سطری جداگانه آورده شوند

. آورده شود40  شمارهRoman

