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 (B Nazaninـ  12، ... )*2نویسنده ی دومنام و نام خانوادگی ، 1نویسنده ی اولنام و نام خانوادگی 

 (B Nazaninـ  11نویسنده ی اول )سازمانی  وابستگی1

 (B Nazaninـ  11نویسنده ی دوم ) سازمانی وابستگی2

 (Times New Romanـ  11نویسنده ی مسئول: آدرس ایمیل )*

 

 (B Nazaninـ  Bold 41چکیده )

های پژوهشگران در راستای مطالعات زیست فناوری تخصصی بر اساس فعالیتملی زیست فناوری دریا به صورت همایش اولین 

س خود را بر اساهای نوشته ،این همایشی مقاالت ارائه شده به نگارش کلیهباشد. نویسندگان موظف هستند جهت یکپارچه بودن می

تنظیم نمایند. در بخش چکیده، نویسندگان موظف هستند توضیحات مختصری در رابطه با کلیت تحقیق، موضوعی فرمت ارائه شده 

بخش صفحه و  6کل مقاله نباید بیش از پژوهش و نتایج کلی به دست آمده، به نگارش درآورند.  مکه به آن پرداخته اند، هدف از انجا

 نوشته شود.  B Nazaninـ  12با فونت  فقط در یک پاراگراف دهمتن چکی کلمه بیشتر باشد. 211ه نباید از چکید

 (B Nazaninـ  12کلمه ی غیر تکراری در عنوان مقاله ) 6تا  4بین  :(B Nazaninـ  Bold 41) واژه های کلیدی

 

 (B Nazaninـ  Bold 41مقدمه )

 12    متن مقدمه با فونتشینه ی پژوهش انجام شده می باشد. نگارش نویسنده در این بخش در رابطه با کلیات موضوع و همچنین پی

از ابتدای خط  tabک یهای بعدی با فاصله اولین پاراگراف این بخش بدون فاصله از اول خط و پاراگراف نوشته شود. B Nazaninـ 

 نگارش شود. 

 (B Nazaninـ  Bold 41) هامواد و روش

فته شده در روند انجام مراحل پژوهش خود را به نگارش به صورت کامالً روشن، مواد و روش به کار گرسمت نویسنده در این ق

  نوشته شود. B Nazaninـ  12با فونت  هامواد و روشمتن  آورد.درمی

 (B Nazaninـ  Bold 41) و بحث نتایج



صحت پژوهش خود را با توجه به کند. انجام شده را همراه با جزئیات ثبت می سمت نتایج دقیق و کامل پژوهشنویسنده در این ق

مطالعات انجام شده ی مشابه به بحث و مقایسه می گذارد. قابل ذکر است که استفاده از منابع معتبر و ذکر آن ها در بخش منابع 

  نوشته شود. B Nazaninـ  12با فونت و بحث متن نتایج الزامی می باشد. 

 (B Nazaninـ  Bold 41بع )منا

 (:B Nazaninـ  12منابع فارسی )نحوه ی نگارش 

نام خانوادگی نویسنده ی اول، حرف اول نام نویسنده ی اول؛ نام خانوادگی نویسنده ی دوم، حرف اول نام نویسنده ی دوم، )به  -

له: شماره ی مج کامل مجله به صورت ایتالیکنام ، "عنوان مقاله در گیومه" همین صورت برای نویسندگان بعدی(. )سال انتشار(

 شماره ی صفحات.

بررسی خواص آنتی باکتریال خیار دریایی بر پیشگیری از رشد " (1931بابایی، س؛ مرتضوی دهکردی، م. م؛ قاسمی، ا. ) نمونه: -

 21-26: 16 مجله ی یافته های نوین در علوم زیستی، "E. coliباکتری 

 (Times New Roman – 12)منابع انگیسی نحوه ی نگارش 

- Paper sample: Chaudry, Q., Schroder, P., Werck-Reichhart, D., Wand, G. (2002) “Prospects and 

limitations of phytoremediation for the removal of persistent pesticides in the environment”, 

Environmental Sciences of Pollution Researches 9: 4-17. 
- Book sample: Banks, M.K., Govindaraju, R.S., Schwab, A.P., Kulakow, P. (2000) Part I: “Field 

demonstration”. In: Fiorenza S, Oubre CL, Ward C.H. (Eds). “Phytoremedialion of Hydrocarbon 

Contaminated Soil”. Lewis Publishers, Boca Raton: 3-88. 

 منابع موجود در متن:فرمت 

 : (B Nazaninـ  41) منابع فارسی

 تک نویسنده : )نویسنده، سال انتشار( -

 (1934)غالمی،  نمونه:

 دو نویسنده: )نویسنده ی اول و نویسنده ی دوم، سال انتشار( -

 (1939)غالمی و میرزایی،  نمونه:

 بیش از دو نویسنده: )نویسنده ی اول و همکاران، سال انتشار( -

 (1932)غالمی و همکاران،  نمونه:

 : (Times New Roman ,11) منابع انگلیسی

 (First author, year)تک نویسنده :  -

 (Baron, 2016) نمونه:

 (First author and Second author, year)دو نویسنده:  -



 (Baron and Dane, 2016) نمونه:

 (First author et al., year)بیش از دو نویسنده:  -

  et al(Baron(2016 ,. نمونه:

 :)در صورت وجود( فرمت تصاویر

ذخیره شده اند در متن وارد  jpegیا  jpgکه قبالً با فرمت  dpi 911کلیه ی تصاویر در قسمت نتایج و در بخش مربوطه با کیفیت 

ـ  11 نباشند. توضیحات هر شکل در زیر آن و با فونت Cm 1شوند، اندازه ی شکل ها به گونه ای باشد که در عرض و طول بیش از 

B Nazanin  آورده شود درحالیکه خود عنوان شکل با همین فوت به صورتBold  در متنشده باشد. همچنین آدرس شکل ها 

 نمونه آورده شود:به صورت نتایج، 

 هاله ی عدم رشد باکتری ناشی از عصاره ی آنتی باکتریال خیار دریایی :4شکل  نمونه:

 (Bو  A. 2. الف( یا )شکل 1)شکل : نمونه در متن

الزم به تذکر است که حتی المقدور از آوردن نوشته درون شکل ها خودداری شود. به این ترتیب که توضیحات شکل و اندازه های 

 در گوشه ی تصویر کشیده شود. Scale barموجود در زیر تصویر آورده شود و اندازه ها به صورت 

 فرمت جدول ها: 

جدول در یک صفحه باشد )بخشی از آن به صفحه ی بعد منتقل نشده باشد(  کلکلیه ی جدول ها به گونه ای تنظیم شوند که 

 نوشته شده باشند. 11کلیه ی کلمات و نوشته های موجود در جدول با فونت شده باشند و  hiddenخطوط موجود درون جدول 

با همین فوت به صورت  جدولآورده شود درحالیکه خود عنوان  B Nazaninـ  11توضیحات هر جدول در باالی آن و با فونت 

Bold .شده باشد  

 ترتیب اثرگذاری ماده در غلظت های مختلف  :4جدول  نمونه:

 موارد قابل توجه:

 می باشد. Cm 1/2 دیگر طرف 9و از  Cm 1/9باال حاشیه ی کل متن از  -

نگارش شود.  B Nazaninـ  Bold 12عنوان هر بخش شامل چکیده، مقدمه، نتایج و ... همانگونه که عنوان شد با فونت  -

نوشته  ایتالیکـ  B Nazaninـ  11دوم با فونت  عنوانو زیر  B Nazaninـ  Bold 44بعدی هر بخش با فونت  عنوانزیر 

 شوند.

از حاشیه نوشته شود و خطوط بعدی  Tabآغاز پاراگراف دوم به بعد با فاصله ی یک در بخش های مقدمه، نتایج و بحث  -

 سانتیمتر از حاشیه ی برگه نگارش گردد. 1/2اراگراف اول و با متن طبق همان اصول پ

 مرتب شده باشد. JUSTIFYکل متن باید به صورت  -



توجه داشته باشید در سرتاسر متن فارسی، هر فونت فارسی که تعریف شده است، کلمات انگلیسی وارد شده در همان  -

 و با یک سایز کوچک تر از فونت فارسی نوشته شوند. Times New Romanبخش، به صورت 

 ن ها در متن همخوانی داشته باشد.ترتیب قرارگیری شکل ها و جدول ها در مقاله با ترتیب شماره های آ -
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Abstract (12 Bold, Times New Roman) 

This professional conference is based on researchers’ works in the event of the studies they 

have been done on biotechnological matters. The authors should frame the manuscripts 

following the guidance in order to unite all papers are presented to the Conference of Marine 

Biotechnology. They should write briefly about the generals of their research, the issue they 

have worked on, the aim of study, the method they have applied and the total result they have 

gotten of that. Total pages of the paper should NOT be more than 6 pages and the abstract 

section should NOT exceed 200 words and it should be written in 12, Times New Roman. 
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(12, Times New Roman) 

 

 

mailto:*Corresponding%20author:%20correspanding@yahoo.com

