
 

 

  (B Mitra 14 Bold)   براي دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران مقاله کامل هیراهنماي ته
 

 ( Bold 11B Mitra) ، نام و ...2خانوادگی نویسنده دوم، نام و نام1*خانوادگی نویسنده اولنام و نام
 و کشور( ، شهروابستگی سازمانی )گروه، دانشکده، سازمان 1

 ( 11B Mitra) و کشور( ، شهروابستگی سازمانی )گروه، دانشکده، سازمان 2
)11B Mitra (*:نویسنده مسئول@vru.ac.ir2021Irhc (10Times New Roman) 

 (B Mitra 12 Bold) چكیده
بيانگر موضوع، اهداف، روش تحقيق و د که شوکلمه تهيه  250حداکثر در و  200حداقل  چکيده مقاله باید در یك پاراگراف،

 (B Mitra 12). دستاوردهاي مقاله است

 

کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده است، با یك سطر فاصله زیر متن چکيده و به  5حداکثر در  : (B Mitra 12)کلیدي هايواژه

 (B Mitra 12) ترتيب حروف الفبا نوشته شود.
 

 (B Mitra 12 Bold) مقدمه

ر انتهاي مقدمه هدف هایی از کارهاي مشابه انجام شده بيان شود. دا کليات موضوع پژوهش و سپس گزارشدر بخش مقدمه ابتد
هاي قبلی آن استفاده شود. یا نسخهMicrosoft Office Word 2016 افزار براي نگارش مقاله منحصراً از نرم کلی پژوهش ذکر گردد.
 متر حاشيه از هر چهار طرف صفحه تنظيم گردد.سانتی 3و با  4Aمقاله در برگ با اندازه 

ها، جداول حداکثر تعداد صفحات کل مقاله شامل متن، نمودارها، شکل وsingle با فاصله خطوط ستونی تك به صورت متن مقاله
هاي مورد استفاده اندازه و نوع قلم گذاري صفحات باید مطابق با فرمت تهيه شده باشد.مارهش گردد. ميصفحه تنظ 5و منابع حداکثر در 

 هاي مختلف این راهنما تهيه شود. در تهيه مقاله کامل باید مطابق با بخش
چکيده انگليسی ها، نتایج و بحث، منابع و کلمات کليدي، مقدمه، مواد و روش هاي چکيده فارسی،الزم است هر مقاله شامل بخش

ها بدون فرورفتگی خواهد بود. براي رعایت فرورفتگی داشته باشد. عنوان بخش مترسانتی 8/0هاي متن باید باشد. خطوط اول پاراگراف
 (B Mitra 12) ها رعایت شود.فاصله نگارش الزم است حتماً نيم

 (B Mitra 12 Bold) هاروش و مواد
معمول با منبع مشخص، اشاره به نام روش  یبه طور مشخص و روشن بيان شود. در صورت استفاده از روش بایدها واد و روشم

آن پرداخته شود.   حیموجود به تشر يهادر روش یراتييانجام تغ ای نینو یخواهد بود و فقط در صورت استفاده از روش یو منبع آن کاف
(B Mitra 12) 

 (B Mitra 12 Bold) بحث و جینتا
ها آورده شوند. در صورت وجود شکل و نمودار، روال ذکر شده در قسمت مواد و روش بيبه ترت حايو ترج ایبطورگو باید جینتا

منبع  ارجاع دادن به یكو واضح باشد. باشدبرخوردار  مناسببالفاصله پس از اولين ارجاع به آن در متن قرار گيرد. شکل باید از کيفيت 
 به شرح زیر خواهد بود.

  ،(1398یك نویسنده: )ميردهقان- (Mirdehghan,  2019) . 
  :(1397)رقامی و کریمی، دو نویسنده- (Karimi and Rahimi, 2018) . 

  :(1397و همکاران،  رحيمی)سه نویسنده و بيشتر- (Rahimi et al., 2018 .) 

 .انتشار مرتب شوند در صورتی که براي یك موضوع الزم باشد چند منبع ذکر شود، منابع به ترتيب سال
توضيح داده شود و سپس در توجيه و تفسير نتایج گرفته شده بحث  پژوهشآمده از دستدر بخش نتایج و بحث، ابتدا نتایج به

یر شکل ها در زها در باالي جدول و عنوان شکلد داراي عنوان باشند. عنوان جدولها بایها و جدولمستدل صورت گيرد. شکل مناسب و
در متن ظاهر شود.  ها باید در متن مورد ارجاع قرار گيرند. یك جدول یا شکل نباید قبل از ارجاعها و شکلگيرند. تمام جدولیقرار م
 (B Mitra 12)چين درج شوند. ها باید به صورت وسطها و جدولشکل



 

 

 (B Mitra 12 Bold) منابع
مورد باشد. تمام منابع ذکر شده در متن بایستی در انتهاي مقاله و به ترتيب  10ع مورد استفاده در کل مقاله حداکثر بتعداد منا

نام  ،یا کتاب هعنوان مقال ،سال ،اسم نگارندگانحروف الفبا )ابتدا منابع فارسی و بعد منابع انگليسی( آورده شود. نحوه نوشتن منابع شامل 
 باشد.می شماره صفحات ( وشماره نشریه) شماره جلد (،هانوان کنگرهیا عه یا ناشر )نشری

ها بر حسب سال انتشار از قدیم به جدید و اگر ترتيب درج آن ،ر صورتی که از یك نگارنده چندین منبع مورد استفاده قرار گرفته باشدد

ها را از یکدیگر متمایز در جلو سال انتشار، آن cو  a ،bف توان با نوشتن حرومی ،سال موجود باشد در یكاي چندین منبع از نگارنده

هاي مشترک به ترتيب حروف کرد. در صورتی که مقاالت منفرد و مشترک از یك نگارنده ارائه شود، ابتدا مقاالت منفرد وسپس مقاله

 در ذیل چند منبع به صورت نمونه ارائه شده است:شوند. الفباي نام نگارندگان بعدي مرتب می

 یو عمر انبارمان تيفيبر ک نيسیکاربرد پس از برداشت پوتر ري. تاث1394ح.  ،آباديم.ح. و حکم ،يريس.ح.، شمش ردهقان،يمخنامانی، ز.، 
 (B Mitra 12) .99-112: 48. رانیا ی. مجله علوم باغبانیو کله قوچ یپسته تازه ارقام فندق

 
Roosta, H.R.,Mohammadian, F.,Raghami, M.,Hamidpour, M.,Mirdehghan, S.H. 2020. Effect of nutrient 

solution and pruning on plant growth, yield and fruit quality of hot pepper grown in an NFT system. 

Journal of Agricultural Science and Technology, 22: 1537-1550. (Times New Roman10) 

  چكیده انگلیسی
 اسامی ،(Times New Roman Bold Size 12) عنوان شامل کلمه و 250حداکثر در و  200حداقل در  انگليسی چکيده

 Times New) چکيده و کلمات کليدي متن ،(Times New Roman Size 10) نویسندگان و آدرس با یك سطر فاصله از عنوان

Roman Size 10)  .باشد 
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Abstract  

This paper presents the structural template and formatting instructions for authors preparing to submit a 

full paper for 12th Iranian Horticultural Science Congress which will be held at Vali-e-Asr university of 

Rafsanjan from 05-08 September 2021.  

Keywords: Floriculture, Plant propagation, Pomology, Postharvest physiology, Vegetable crops. 

 

 

 

 

 

 

 


