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اشد. بهای پژوهشگران در راستای مطالعات زیست فناوری میتخصصی بر اساس فعالیتملی زیست فناوری دریا به صورت همایش 

س فرمت خود را بر اساهای نوشته ،این همایشی مقاالت ارائه شده به نگارش کلیهنویسندگان موظف هستند جهت یکپارچه بودن 

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

 کلمه بیشتر باشد. 311از ه نباید بخش چکیدپژوهش و نتایج کلی به دست آمده، به نگارش درآورند.  مآن پرداخته اند، هدف از انجا

 نوشته شود.  B Nazaninـ  12با فونت  فقط در یک پاراگراف متن چکیده

 (B Nazaninـ  12کلمه ی غیر تکراری در عنوان مقاله ) 6تا  4بین  :(B Nazaninـ  Bold 41) واژه های کلیدی
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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. The abstract section should NOT exceed 300 words and it should be written in 
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