
 راهنمای شرایط پذیرش مقاله

 فصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی

انتشار آخرین نتایج علمی محققان گرامی، هر فصل  بله پلای ملی باهدففصلنامه میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 

رسلند کله منتنلی بلر کلار تحقیقلاتی تقای سطح علمی، تنها مقاالتی در این مجله به پای میار منظوربهرسد. الزم به ذکر است که 

. الزم بله ذکلر اسلت کله اصول فصلاتت و بالغلت در آن رعایلت  لودنویسندگان بوده و عالوه بر رعایت اصول نگارش علمی، 

 گیرد. ا وی صورت میمسئولیت تفظ تقوق دیگر مؤلفان به عهدة نویسندة مسئول است و تمامی مکاتنات ب

بایسلت در های نگار ی بلرای داوران ارسلال خواهلد  لد. نویسلنده مسلئول میتنها در صورت رعایت دستورالعم ، یمقاله دریافت

صورت نیاز اصالتات موردنظر داوران را تداکثر ظرف دوهفته اعمال و مقالۀ بازنویسی  ده را به دفتر فصلنامه ارسال نماید. علدم 

 منزله انصراف مؤلف/مؤلفان از پای مقاله تلقی خواهد  د.له در مهلت مذکور بهارسال مقا

 گیرد ده و در نوبت پای قرار میدر صورت تائید، مقاله پذیرش

گردد. پس از وصلول داوران ارسال می ی ود و در صورت دا تن  رایط الزم، برامی یو ارزیاب ینخست در هیئت تحریریه بررس

و پذیرش آن،  ی ود و در صورت کسب امتیازات کاف ده در هیئت تحریریه مطرح میان نتایج و امتیازات کسبهای داوردیدگاه

 گیرد.در نوبت پای قرار می

دقت مطالعله نملوده و سل س منظور تسریع در رند پای، خواهشمند است  لطفاً دستورالعم  نگارش مقالله را بلهقدر بهمحقق گران

ساس تهیه و به دفتر محله ارسال نمایید. الزم به ذکر است که نویسنده مسئول باید فرم برگه مشخصات را نیز از مقاله خود را بر این ا

 به دفتر مجله ارسال نماید.  Wordصورت دانلود و تکمی  کرده و به همراه فای  مقاله به (www.amfi.ir)سایت مجله 

 ذخیره نموده و ارسال کنید.  2007و یا  2003صورت را بهمربوطه  Wordلطفاً پس از تکمی  مقاله، فای   تذکر:

 

 های مختلف مقالهبخش

 :های زیر با د ده باید به ترتیب دارای بخشمقاله ارسال

 

 بخش آخر به انگلیسی شامل بخش دوم صفحه اول

 عنوان مقاله مقدمه عنوان مقاله

 اسامی نویسندگان هامواد و روش اسامی نویسندگان

 آدرس نویسندگان نتایج یسندگانآدرس نو

 پکیده فارسی گیریبحث و نتیجه پکیده فارسی

 کلمات کلیدی تشکر و قدردانی کلمات کلیدی

  منابع 

  کلمات کلیدی 

 

 

 

 

 



  ده است:در ادامه به جزئیات موردنیاز برای هر بخش ا اره

 عنوان

 زیر نو ته  ود:های پین با فونتصورت وسطعنوان مقاله در باالی صفحه به

English: 12 Bold Times New Roman     14 :فارسی Bold B Zar 

 اسامی نویسندگان

نو ته  ود. الزم به ذکر است که تنها اسم نویسنده مسئول  B Zar ، 12پین با فونت صورت وسطاسامی نویسندگان به ترتیب و به

 مشخص گردد.   ده و زیر آن نیز با خطنو ته Bold B Zar ، 12صورت به

 آدرس نویسندگان

 ،12پین و با فونت صورت وسطها بهگذاری  ده و بر همین اساس نیز آدرس کام  آننویسندگان باید به ترتیب استفاده  ماره

B Zar  10و یا ،Times new Roman نام دانشگاه، دانشکده، مح  کار ینشان ،یدرجه علم نو ته  ود. در آدرس نویسندگان باید(

 پست الکترونیک ذکر  ود. و  ه،  هر و استان(گرو

 چکیده فارسی

و  B Zar ، 12کلمه بوده و تنها در یک پاراگراف تنظیم گردد. پکیده باید با فونت  200و تداکثر  150پکیده مقاله باید تداق  

 نو ته  ود.   Justifiedصورت و به Times new Roman، 10یا 

 واژگان کلیدی

 نو ته  ود.  Times new Roman، 10و یا  B Zar ، 12فونت  و با 3باید تداق  

 مقدمه

 ،12های پژوهش بوده و با فونت ها یا فرضیهمقدمه باید  ام  بیان مسئله، پیشینه، اهداف، ضرورت و اهمیت، پرسش

B Zar  10و یا ،Times new Roman صورت و بهJustified   .نو ته  ود 

 هامواد و روش

صورت دقیق و با ذکر مننع آورده  ود. مواد و های به کار گرفته در تحقیق است که باید بهمامی مواد و روشاین بخش  ام  ت

 نو ته  ود.  Justifiedصورت و به Times new Roman، 10و یا  B Zar ، 12ها نیز باید و با فونت روش

 نتایج

 ها بهها و نمودارها و توضیحات زیر آنی آماری با د. جدولهاهای جمعیت  ناختی و گزارش یافتهاین بخش باید  ام  ویژگی

و  B Zar ، 12ها توسط خواننده مقاله وجود دا ته با د. نتایج نیز همانند قن  باید فونت ای ارائه  ود که امکان تحلی  یافته یوه

10 ،Times new Roman صورت و بهJustified   .نو ته  ود 

ها باید گویا با د. عناوین جداول و گذاری و آورده  ده و عنوان آنبه ترتیب استفاده در متن  ماره جداول و ا کال باید تبصره:

نو ته  ود. عنوان  ک  باید در  Bold Times new Roman، 8و  Bold B Zar ، 10پین و با فونت صورت وسطا کال باید به

 زیر  ک  و عنان جدول باید در باالی آن آورده  ود. 

 گیرینتیجه و بحث

بحث باید در ارتناط با نتایج تاصله و بر پایه اهداف پژوهش با د. نتایج باید با نتایج پیشین و با سایر مقاالت مقایسه  ود. س س در 

گیری کاربردی ارائه  ود. این بخش نیز باید با کارهایی برای ت  مشکالت مربوط به تیطه پژوهش و نتیجهبندی و راهانتها جمع

 . نو ته  ود Justifiedصورت و به Times new Roman ، 10و  B Zar ، 12 فونت

 تشکر  قدردانی

  Times new Roman ، 10و  B Zar ، 12در انتهای مقاله تشکر و قدردانی آورده  ود. این بخش نیز باید با فونت  نیاز صورت  در 



 نو ته  ود.  Justifiedصورت و به

 منابع

 نو ته  وند.  Vancouverو به شیوه  End Note افزار از نرمبا استفاده  یدتمامی منابع باتذکر: 

 صورت کام  آورده  ود .در منابع باید اسامی تمامی محققین و دانشمندان آورده  ود و عنوان کتاب، دوره، عنوان مجله نیز به

 مثال:
 Ciamei A, Cestari V, Castellano C. Strain-dependent interactions between MK-801 and cocaine on 

retention of C57BL/6 and DBA/2 mice tested in a one-trial inhibitory avoidance task: involvement of 

dopaminergic mechanisms. Neurobiology of learning and memory. 2000;73(2):188. 

 چکیده انگلیسی

 درس نویسندگان، پکیده و کلمات کلیدی دقیقاً منطنق با بخش فارسی آورده  ود. در این بخش نام مقاله، نویسندگان، آ

 نکات مهم

 نگا ته  ود. Boldصورت تمامی تیترها و عناوین مورداستفاده در مقاله باید به -

از واژگان  تا تد امکان از استفاده از واژگان خارجی اجتناب  ده و از واژه معادل فارسی استفاده  ود. به هنگام استفاده -

 تخصصی و اسامی دانشمندان، نیاز است که معادل انگلیسی در پاورقی همان صفحه آورده  ود.

 ها در پاورقی آورده  ود.  ده و نام انگلیسی آننو ته Italicصورت صورت فارسی و بهاسامی جنس و گونه باید به -

 آغاز گردد.  1ه ها در همان صفحه آورده  ود و در هر صفحه از  مارتمام پانویس -

فاصله ایجاد  ود، نه برعکس. یعنی نقطه ها و عالئم نگار ی بالفاصله پس از کلمات بیاید و بعدازآن یکها، نقطهتمام ویرگول -

 فاصله دا ته با د.ویرگول )؛( و ویرگول )،( به کلمه قن  پسنیده و از کلمه بعدی یک).(، نقطه

 استفاده کنید. مثالً:   باالی کینورد 2 و کلید Ctrl ،Shiftزمان کلید فاصله از گرفتن هممها رعایت  ود )برای درج نیفاصلهنیم -

  ود )صحیح( است. ود )غلط(/ می می 

 رفته در متن فارسی با د.کارتمامی اعداد به -

 طور مثال:کاررفته باید در به زبان انگلیسی و در جلوی اعداد با د. بهواتدهای به -

mg/ml 3  یاcfu/ml 100 

است و سال  یالزامدر متن اصلی  یصورت فارسبه سندگانی، ذکر نام نوگریو مقاالت د قاتیدر صورت ارجاع مقاالت به تحق -

 صورت پاورقی در همان صفحه درج  ود.ها بهآورده  ود.  همچنین اسامی انگلیسی آنها در پرانتز آن قیتحق

 

 

 

 

 

 



 راهنــــــمای ارسال مقـــــاالت

 

 نموده و نام کاربری و کلمه عنور خود را تعریف نمایید. نامثنت "www.amfi.ir"ابتدا در سایت فصلنامه به آدرس در  (1

یلد آن تسلاب کلاربری  لما فعلال تائگردد کله در صلورت یمید عضویت ارسال تائایمیلی مننی بر  نامثنتدر مرتله پس از  (2

 خواهد  د.

و در قسلمت ارسلال مقلاالت، مقالله خلود را در  وارد لدهیلد انمودهسلتم تعریلف با نام کاربری و کلمه عنوری کله بلرای سی (3

که برای داوران ارسال خواهلد  Wordصورت است به سه صورت کام ، بدون نام نویسندگان به  دهمشخصیی که هاقسمت

 ارسال فرمایید.   pdf د و فرمت 

 از طریق  ماره تماس و یا ایمی  به اطالع  ما خواهد رسید.مقاله  ما در اسرع وقت در نوبت رسیدگی قرار خواهد گرفت و  (4

از محققین و پژوهشگران عزیز خواهشمندم در قن  از ارسال مقاالت فای  فراخوان ارسال مقاالت  فصلنامه را مطالعه فرمایند و  (5

  یوه نگارش را به همان صورت تغییر دهند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میهای علنمایه سازی در پایگاه

 

 اریان نماهی 


