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اگهنمایسگااشكقاالركجلهزيس شناسمكروارگاناسرس ها


لطفاًكقاالرخوداگطبقسوارزياتدرينرباگیدفتاكجلهگاسالکنرد.


مجل علمهی -پژوهشهی زیسهت نا هی میكاو ريانیسه

مهاديی د رد تها د هتاوردهای پژوهشهی محققهان در زمینه ههای مهات ط بها زیسهت نا هی

میكاو ريانیس ها و ر ت های و بست ب ن ،امل :باکتایها ،مخماها و ایا ر در الب مقاالت علمی منتشا میکنس.
گلف)كحواهایكوضوعمكجله:



اختار ،متابولیس و ژنتیك میكاو ريانیس ها؛



کولوژی و یستماتیك میكاو ريانیس ها؛





میكاوب نا ی صنعتی ،محیطی و غذ یی؛
بیماری ز یی میكاو ريانیس ها؛
نانوبیوتكنولوژی میكاوبی.

ب)سوارقابلتوجه:
-2

ال در نشهایات د خلهی و یها خهارجی منتشها نشهسه با هس ،مگها به
مقال بایس نتیج تحقیقات خصی نویسنسه(ها) بوده و ً

مجم های علمی(در مورد مقاالت ر ئ

هكل خالصه در

سه در مجام علمی ،مشخصات کامل مجم بایس در فام پیش نیاز کا ود).

-6

مت مقال بایس فارس لیس ،رو ن و ز نظا د تور زبان صحیح با س ،در نتخاب و ژه ها د ت الزم م ذول ود.

-3

مقاالت ر الی ن ایس ب صورت هميمان با ی بار ی ب مجالت دیگا ر ال سه با س.

-2

مسؤولیت مطالب منسر در مقال با عهسه نویسنسه(ها) میبا س.

-5

دفتا مجل در ویا تاری ،رد یا ول مقال ها ز د ت.

-2

مقاالت دریافتی تو ط متخصصان ما د وری می ود و در صورت تصویب در هیأت تحایای با رعایت نوبت ب چاپ میر س.

-9

مقاالت رد یا نصا ف د ده سه پس ز

ماه ز مجموع ر یو مجل  ،خار و دفتا مجل ز بازياد نسن نها معذور ت.

ب)ارشتدرينكقاله:
-2

تایپ مقال با نام في ر ) ، Microsoft Office Word 2003(OR 2007روی کاغذ A4و ب صورت یك تونی نجام سه با س.

-6

عنو ن مقال کوتاه و در ر تای محتو ی مقال با س و ز  25و ژه تجاوز نكنس.

-3

نام نویسنسيان ب همان تاتی ی ورده ود ک مایل هستنس در نشای چاپ ود.

-2



ایست

ت ها مقال ب تاتیب امل بخش های زیا با س.

چكیسه فار ی



و ژههای کلیسی فار ی



مت مقال



فها ت مناب

تفاده سه



چكیسه نگلیسی



و ژههای کلیسی نگلیسی

-5

چكیسه فار ی ن ایس بیشتا ز  399کلم با س .الزم ت ی چكیسه ب تاتیب امل بخشهای زیا با س:



مقسم ،




مو د و روشها (روش تحقیق)،
نتایج،



بحث و نتیج يیای.

-2

مت مقال بایس امل بخشهای :مقسم  ،مو د و روشها (روش تحقیق) ،نتایج ،بحث و نتیج يیای و ما ج با س.

-9

در صورت ليوم بخش سرد نی در نتهای مقال و ل ز بخش ما ج نو ت

-1

ز بكار بادن لغات نگلیسی در مت مقال دتا ز ود ،معادل نگلیسی کلمات فار ی و نام صلی نویسنسيان التی ک با ی ولی بار در مقال

ب کار میرود ب صورت زیانویس در صفح مابوط در
-7

ود.

زیانویسها در ها صفح با يذ ردن ماره فار ی در يو
ایست

-29

باالی خای داف ز کلم در مت مشخص ود.

ت هم جسولها ،كلها ،نمود رها و عكسها مارهيذ ری سه با نس و ب هما ه عنو ن در مت

باالی ن و عنو ن ایا كلها در زیا ن نو ت
-22

ود.

ورده هونس .عنهو ن جهسول در

ود.

يا كل یا جس ولی ز ماج دیگای خذ سه ت در د م عنو ن جسول یا هكل هماننهس مهت رجهاد د ده و مشخصهات کامهل ماخهذ در

بخش ما ج در

ود.
ود .با توج ب چاپ یاه و فیس ،تاجیحاً ز ر ال كلها و تصاویا رنگی خهودد ری

 -26کلمات و ع ارتهای روی كلها ب فار ی نو ت
ود.

 -23فامت كل ها در بخش  Text Wrappingب صورت  In Line With Textنتخاب ود.
 -22نمود ر ها ب صورت دو بعسی و ب صورت یاه و فیس تنظی

ونس.

 -25معادالت بایس ب صورت خو نا با داوف و عالئ منا ب با تفاده ز  Microsoft Word Equation 3.3تهی و ب تاتیب مارهيذ ری هونس
و دسها با دسب یست بی لمللی و دسها ( )SIمعافی ونس.
 -22چكیسه نگلیسی بایس معادل چكیسه فار ی تنظی





ود و امل بخش های زیا با س.

Introduction
Material and Method
Results
Discussion and Conclusion

 -29و ژههای کلیسی فار ی و نگلیسی بایس یكسان و دس کثا امل  9و ژه مجي با س ک موضود تحقیق بیشتا پیا مون نها ت.
 -21فقط ما جعی ک در مت مقال ب نها اره سه ت در بخش ما ج
 -27نام نویسنسيان ما ج نگلیسی در مت مقال ب فار ی نو ت
صورت زیانویس در صفح مابوط در
 -69نحوه نگارش ما ج بایس ب

ود .نام صلی نویسنسيان التی ک با ی ولی بهار در مقاله به کهار مهیرود به

ود.
یوه تناد ونكوور با س .اعسه کلی ی

پا نتي ماره يذ ری ونس .با ی کسب طالعات د یق تا ب
نمون

ورده ونس.

یوه ی

ت ک مناب ب تاتیب تناد ،با هتفاده ز عهس د در د خهل

یوه نام ونكوور روی وب ایت مجل ما جع کنیس.

تناد ب کتاب:

Lodish H, Baltimore D, Berk A, Zipursky Sl, Matsudaria P, Datnell j. Moleccular cell biology. 3rd ed. NewYork: Scientific
American; 1995.

تناد ب مقال مجل :

نمون

Fauci AS, Braunwald E, Lesselbacher KJ, Wilson JD. Early life events in allergic sensatation. Br Med Bull 2000; 56(4): 883-93.

تناد ب فصلی ز کتاب:

نمون

Poter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk, CN: Appleton and
Lange; 1995. p 361-80

تناد ب پایان نام :

نمون

Bakhsheshi R. Isolation and Identification of chemolithotroph acidophilic bacteria of Qotoursou spring in Ardebil province
[Dissertation]. Tehran: Shahid Beheshty Univ.; 2006.

 -62الزم ت هم ما ج فار ی ب زبان نگلیسی تاجم

سه و کلی ما ج ب تاتی ی ک در مت

مسه نس ماره يذ ری و ماتب ونس.

 -66تكمیل و ر ال فام تعهس و نو وری ( ما جع کنیس ب وب ایت مجل ) لي می ت.
 -63جهت ر ال مقال الزم ت در پایگاه لكتاونیكی مجل  http://uijs.ui.ac.ir/bjmث ت نام و پس فام ر ال مقال تكمیل ود.




سخنسادبرا



میكاو ريانیس ها کیمیايا ن کوچكی هستنس ک ز ور های کمپوزیت طال و پالتی  ،مو د د رویی ،غذ یی ،صنعتی و و کسه
تا وخت تجسیسپذیا ر تولیس میکننس .ناخت تنود ژنتیكی میكاو ريانیس ها ،و کنشهای بیو یمیایی ،تولیس مهو د کهاربادی و
نانو ،تجيی مو د الینسه و بیماریز یی نها ز جالبتای م ادث عل میكاوب نا ی ت.
تو ع عل متاژنومیكس نشان د ده ت ک بسیاری ز باکتایها و رکئا غیا ابل کشت ما د ر ی ابلیهتههای جهال ی هسهتنس
ک با تو ع عل ژنتیك میتو ن ز ژنهایشان ،بخصوص مقاومت در ا یط تنش ز میكاو ريانیس های غیا ابل کشت ه بههاه
باد.
ی موضود در الهای خیها بها هتاب زیهادی تو هع یافته و يها یشههای میهان ر هت ی ماننهس بیوتكنولهوژی میكاوبهی و
نانوبیوتكنولوژی میكاوبی كل يافت و کتابها و مقال های زیادی در نقاط مختلف دنیا در ی زمین ب چهاپ ر هیسه هت .در
ی ر تادگسشگاهگصفهان با همكاری دگسشگاههاركؤسسارديگا، س م ب نتشار مجل زيس شناسمكروارگاناسرست هتا بها کسهب
عت ار علمم-پژرهشم ز کمیسیون بار ی نشایات علمی وز رت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری کهاده هت .یه مجله بها ههسف
نگاش عمیق ب مسائل میكاوب نا ی و کارباد نها ،ب صورت فصلنام و ب زبان فار ی و نگلیسی منتشا خو هس س.
هسف ز نشا ی مجموع  ،معافی زیست نا ی میكاو ريانیس ها امل رکئا ،باکتای ،ویاوس ،ارچ ،پاوتهوزوئا و جل هك
ت ک در زمین کولهوژی ،جس هازی ،هناخت ،متابولیسه  ،کهارباد و بیمهاریز یهی نهها طالعهاتی در ختیهار عال ه منهس ن
میكاوب نا ی ا ر میدهس.
مجموع پیش رو نخستی

ماره ز ی مجل

ت ک در ختیار محققان و عال منس ن ی دوزه ا ر يافت

هت .نتشهار یه

مجل ماهون دمایتهای رز منس رئیس محتام د نشگاه صفهان ،معاون محتام تحقیقات و فنهاوری ،رئهیس محتهام د ره چهاپ،
نتشار ت و مجالت و همچنهی همكهاری و تهالش ههای صهمیمان همكهار ن محتهام د ره نتشهار ت د نشهگاه صهفهان هت که
بسی و یل ز یشان تشكا و سرد نی مینمای  .میس ت ک با پشتی انی ،دمایت و همكاری هم ی عيیهي ن و همچنهی عیهای
محتام هیأت تحایای و د ور ن محتام بتو نی

خای یافت های علمی پژوهشگا ن ی ر هت ر منتشها و در ختیهار عال منهس ن ن

ا ر دهی .

دکتانرتمگكترازی
سادبراكجلهزيس شناسمكروارگاناسرس ها

زيس شناسمكروارگاناسرس ها
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