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رانیمجله جنگل ا ینگارش مقاله برا یراهنما

ران یچاپ به مجله جنگل ا یکه برا ییها ر در نگارش مقالهیهای ز هلطفاً به نکت

 توجه شود:گردد  یارسال م

 

 و شیوه نگارش نوع مقاله

نوشته شده  یجنگل که به زبان فارس یها نهیکی از زمیدر  یپژوهش یها مقاله

ه یی ریات تحریی ه ید، جهت چاپ مورد بررسنشو یبار منتشر م نینخست یو برا

کیه   ضیروری اسیت  نکتیه   نیی وجه به اتد گرفت. نران قرار خواهیمجله جنگل ا

 همچنین .استمقاالت مجاز  یراستاریو زین رد و ایقبول  درجنگل ایران  مجله

 بیی ترت ،نکرده باشیند  یرویپمجله نگارش  یکه از راهنما یارسال یها به مقاله

یند پذیرش آنهیا  آای از فر تواند در هر مرحله یا سردبیر می اثر داده نخواهد شد

یند پذیرش خارج نموده یا بیرای  آاز فر ،را به دلیل عدم رعایت موارد ذکر شده

 اصالحات الزم به نویسنده)گان( ارجاع نماید. انجام

 مقالهعنوان  -1

 واژه تجاوز نکند. 13مقاله باشد و از  یاانگر محتویا و بیعنوان باید خالصه، گو

 نگارنده)گان(مشخصات  -2

به بلکه  ،شودندر فایل اصلی مقاله به هیچ عنوان مشخصات نویسندگان نوشته 

 یك صفحه جداگانه شامل عنوان کامل مقاله، نام و نیام خیانوادگ  یهمراه مقاله 

و همچنین نیام   وابستگی سازمانی )از جز به کل(و  ی، مرتبه علم)گان( نگارنده

شیماره تلفین و   فرد مسئول مکاتبات به دو زبان فارسی و انگلیسیی همیراه بیا    

اد شیده در  یی . لطفاً از ذکر مشخصیات  گرددو ارسال شده  نوشتهآدرس تماس 

 . شود یمقاله خوددار یها ر صفحهیسا

که افزایش یا کاهش تعداد نویسندگان ییا  توجه داشته باشند عزیز نویسندگان 

هر گونه جابجایی نویسندگان مقاله، بعد از پیذیرش، بیه هییچ عنیوان مقیدور      

 نیست.

 چکیده -3

از مقاله در یك پاراگراف، با تاکیید بیر   است  ییایمجموعه فشرده و گو ،چکیده

 واژه. از 830تیا   130بیین   وج و جمع بندی کلی یح مساله، روش کار، نتایتشر

 ه منبع در چکیده خودداری شود.یهای خالصه شده و ارابه کار بردن نام

 یدیکل یها واژه -4

 ه شیود. یی به ترتیب حروف الفبیا، ارا  یدیکل  واژه پنجتا  سهبعد از چکیده، بین 

 های مورد استفاده در عنوان مقاله نباشند.های کلیدی همان واژه واژه

 مقدمه و هدف -5

دیگییر مییرور مبییانی نظییری پییژوهش، اییین بخییش باییید شییامل طییرح مسییاله، 

قابیل   ، فرضیه و هدف پیژوهش باشید.  موضوع انجام شده، اهمیت یها پژوهش

هایی که در قسیمت بحیم مقالیه میورد اسیتفاده قیرار        توجه است که پژوهش

 مورد اشاره و استفاده قرار گرفته باشند. باید در مقدمه و هدف نیز ،گیرند می

 ها مواد و روش -6

ل ی، میواد و وسیا  های محیطی آن و ویژگی منطقه مورد مطالعه ،ن قسمتیدر ا

طیرح  گیری، روش تحلییل،   های نمونه روشپژوهش،  یوه اجرایبه کار رفته، ش

 شود. ح داده یتوض یابیو ارز ییشناسا یها و روش یآمار

 جینتا -7

از یی گردد. در صورت ن  هین قسمت ارایدر ا پژوهش یو کم یج کیفینتا یتمام 

ر اسیتفاده  یا تصیو ی، نمودار، نقشه و یتوان از جدول، منحن یج، میه نتایارا یبرا

در ایین   هیا  پیژوهش های سیایر   ه بحم و مقایسه نتایج با یافتهیکرد. لطفاً از ارا

 پرهیز شود. شکلهم در جدول و هم در  از تکرار نتایج وبخش خودداری 

 

 بحث -8

و  یبیا توجیه بیه هیدف بررسی     از پیژوهش  ج بدسیت آمیده   ین قسمت نتایدر ا

ل شیده و دربیاره آنهیا بحیم و     یی ه و تحلیی هیا، تجز  ر پیژوهش یسیا  یهیا  افتهی

هیا و   هید توصنتوان ین قسمت میدر هم )گان(د. نگارندهیآ به عمل  یریگ جهینت

 د.نه کنیز ارایرا ن یبعد یها یالزم جهت انجام بررس یها شنهادیپ

 سپاسگزاری -9

بیه قیدردانی از   )گیان(   این بخش اختیاری بوده و در صورت صالحدید نگارنده

 .اختصاص داردهای پشتیبان تحقیق  افراد و سازمان

 چکیده انگلیسی -11

شیامل برگیردان انگلیسیی عنیوان و چکییده فارسیی و نییز        چکیده انگلیسیی  

کلیدی باید های است. واژه)گان( های کلیدی مقاله بدون درج نام نویسنده واژه

 به ترتیب حروف الفبای انگلیسی مرتب شوند.

 منابع -11

ن منابع به یدر فهرست منابع درج شوند. ا ،تنها منابع مورد اشاره در متن مقاله

همچنیین بایید   د. نمرتیب شیو   اول نگارنده ینام خانوادگ یب حروف الفبایترت

نویسندگان محترم مسلط به زبانی باشند که متن اصیلی مقالیه بیا آن نوشیته     

آنهیا بیه زبیان انگلیسیی       ارجاع به مقاالتی که تنها چکیدهشده است. بنابراین 

مجیاز   ؛ای و ..... اسیت  است در حالی که متن اصلی به زبان میالال چینیی، کیره   

نامیه کارشناسیی ارشید و     ز پاییان استفاده ا. همچنین توجه گردد که باشد نمی

پذیرفتیه  دکتری، جزوه درسی و مطالب منتشر نشیده بیه عنیوان منبیع     رساله 

 نام استفاده نشود. در حد امکان از منابع بی نیست.

شیود.   نوشیته   غیرفارسیی و سیسس منیابع    یابتدا منابع فارسدر فهرست منابع 

 برای نوشتن منابع از شماره استفاده نشود.  

 پیکربندی مقاله -12

 مالحظات اصلی -الف

و  B-Nazanin، بیا قلیم   هیر طیرف  ه در یمتر حاش یسانت 3/8ت یمقاله با رعا -

بیرای   پیر و  13 بیرای عنیوان مقالیه و انیدازه قلیم      (Bold) و پر 14قلم اندازه 

، انیدازه قلیم   فارسیی  متنبرای و معمولی  13 قلمی و اندازهمتن عناوین اصلی 

معمولی بیرای محتیوای    11عنوان شکل و جدول، اندازه قلم معمولی برای  18

و قلیم   معمیولی بیرای توضییح شیکل و جیدول      10شکل و جدول، اندازه قلم 

Times New Roman بیا  برای کلمیات انگلیسیی،   و معمولی  11 قلم با اندازه

اصیول نگیارش، در برنامیه     یت تمیام یی بیا رعا  ،(Single)خطیو  ییك     فاصله

Microsoft office word 2003 توضییح بیشیتر در   )شیود.   تهیه یا بعد از آن

خیالی  های مختلف مقاله در فایلی که به عنوان نمونه  مورد قلم نگارش قسمت

 (قرار داده شده آمده است

، هیا  ، حروف اختصاری و اسامی علمی گونیه در متن مقاله به جز منابع التین -

برخیی   انگلیسیی در صیورتی کیه درج معیادل    به کار نیرود.   غیرفارسیکلمات 

 ،الزم باشید اختصیاری التیین    حیروف و معادل کامیل   فارسیکلمات و عبارات 

نویس به صورت زیر ،گیرندهنگامی که اولین بار در مقاله مورد استفاده قرار می

شیماره قلیم    اراییه شیود.   ،که در هر صفحه از شماره ییك شیروع شیده اسیت    

 متن باشد. و مشابه فونت 10زیرنویس 

و نام مصنف برای اولین بار در  ها به صورت ایتالیك تایپ شودنام علمی گونه -

 .  ها نوشته شودجلوی آن

ها باید به فارسی باشیند و اعشیار   ها و جدولکلیه اعداد در متن مقاله، شکل -

 .  3/8( باشد مالال Slashصورت ممیز )ه آنها باید ب

اگر اعداد طبیعیی  متن مقاله، ها و نمودارها، اعداد  جدولعنوان و متن به جز  -

به صیورت  باشند  10بزرگتر از اگر و مالال پنج  ،به حروفباشند  10کوچکتر از 

 شوند. عددی نوشته



هایی همانند نمودار، عکس، نقشه و منحنیی پرهییز و بیه    از به کار بردن واژه -

 استفاده شود. "شکل"ها از واژه جای همه آن

آنهیا بیه صیورت عبیارت     عنوان باشند و  نیچ جدول به صورت وسط ایشکل  -

 .ردیآن نقطه قرار نگ یباشد و در انتها یاسم

ن ییهیا در پیا   عنیوان شیکل   و ها و شیماره ها در باالی آن شماره و عنوان جدول -

و از به کار بردن واژه شیماره ییا   ذکر ها در سمت راست آنها  ها و شماره فرمول آن

 بییه عنیوان مالییال  شیود.  قیرار دادن عیدد شییماره در پرانتیز ییا قییالی خیودداری      

 (1[ یا فرمول )1و نه فرمول ] 1 - فرمول یا 1 - و نه جدول شماره 1 - جدول

 ارجاع داده شود. ها  و فرمولها جدول ،هامقاله، به کلیه شکل متندر  -

ر بیا  یا تصیو یی ( و Word, Excelد بیه صیورت اصیل )   یها باها و جدولشکل -

 باشد.  300 ی.آی.پید

بوده و هر ستون  عمودیصورت ساده و بدون خطو  ه ها باید بفرمت جدول -

 جدول باید دارای عنوان و واحد مربو  به خود باشد. 

 ك باشد. یستم متریمورد استفاده در مقاله در س یواحدها -

تیوان واحید را در    دارای واحد یکسان باشیند، میی   چنانچه تمام اعداد جدول -

 عنوان جدول ذکر نمود. 

 توضیحات اضافی عنوان و متن جدول در زیر آن ارایه گردد.  -

ها منعکس ها و شکلصورت علمی در جدوله های آماری باید بنتایج بررسی -

 گردد. 

 در هر صفحه نباید بیش از دو شکل یا جدول گنجانده شود.   -

 ی که از دیگران اقتباس شده الزامی است. های ولها یا جدذکر ماخذ شکل -

هیا، نتییایج، و...(  )مقدمیه، مییواد و روش مقالیه  هییای هیا و زیییر عنیوان  وانعنی  -

  گذاری نشوند شماره

ه یی د چیاپ خواهید شید. لیذا از ارا    یاه و سیف یمجله جنگل ایران به صورت س -

 شود.  یخوددار یشکل، جدول و نمودار رنگ

صیفحه   18شتر از یها بها و جدولتعداد صفحات مقاله به انضمام کلیه شکل -

 نباشد. 

 باشد. نعدد  10بیش از  ها ولو جد ها شکلمجموع تعداد  -

 منابع -ب

 ارجاع به منابع در متن مقاله -

نگارنده و سال انتشار منبیع   یمنابع در متن مقاله، تنها با نام خانوادگبه ارجاع 

  شود: ر نوشته یز یو بر اساس الگو

، یخکشیییو  ی)عییادل ، دو نویسیینده(1323)مصییدت، یییك نویسیینده : فارسییی

  (1313ر و همکاران، ینویسنده )جوانش دوبیش از ، (1334

  ، دو نویسییییینده(Jazirehi, 1964)ییییییك نویسییییینده  : انگلیسیییییی

(Hedjazi and Sabeti, 1961) ، نویسنده  دوبیش از(Wulder et al., 2007) 

شود ابتیدا منیابع   از یك منبع درج می در صورتی که در بخشی از نوشته بیش

با استفاده از نقطه ویرگول یا ؛ از هیم   بیاید وفارسی و سسس منابع غیرفارسی 

سیال از  الفبیا و سیسس   اسیاس  ابتدا بر  درها نیز و هر کدام از آنتفکیك شوند 

 شوند.به قدیم مرتب جدید 

 ؛ 1322؛ شیییییامخی، 1328؛ زبییییییری، 1328رضیییییوی و مشیییییرفی،  )

Catanza and Ruth, 1998; Dudly, 2004; Mendoza et al., 2011) 

 آید.به صورت ایتالیك می .et alتوجه شود که 

 ارجاع به منابع در پایان مقاله -

 مقاالت منتشره در نشریات ادواری

 فارسی

عملکیرد   ی. بررسی 1323ان، یی س مجنونیو بیار  یزیعز ، هوشنگ، رضایسبحان

سیه آن بیا لیودر چنگکیدار، مطالعیه      یچیوی و مقا  یرین جمس در بیارگ یماش

 .231-231(: 3) 33ران، یا یعی، مجله منابع طبی: منطقه ساریمورد

 انگلیسی
Donald, D.G., W.C. Anderson, and C.W. McMillin, 1990. The 

economic potential of CT scanners for hardwood sawmills, 
Forest Products Journal, 40(3): 65-69. 

مجله الزامی است. به طور مالال در نام ذکر عنوان دقیق و کامل توجه شود که 

ال )و نیه میال   تحقیقات جنگل و صنوبر ایران ،مجالت فارسی: مجله جنگل ایران

 و در مجییالت انگلیسییی:  پژوهشییی جنگییل و صیینوبر ایییران( -مجلییه علمییی

Forest Ecology and Management  و نه(For. Eco. and Man. Jour.). 

نام مجله در بین دو ویرگول قرار گیرد و نیام مجیالت   همچنین توجه شود که 

 التین به صورت ایتالیك بیاید.

 کتای

 فارسی

جنگیل، انتشیارات دانشیگاه تهیران،      یبیردار . بهره1320اهلل، ، نصرتیخانیسار

 ص. 182تهران، 

شناسیی   . جنگیل 1328ای، محمدحسین و مرتضی ابراهیمیی رسیتاقی،    جزیره

 ص. 330زاگرس، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 

 انگلیسی
Waring, R.H., and W.H. Schlesinger, 1985. Forest ecosystems 

concepts and management, Academic Press Inc., Orlando, 340 pp. 

 هاها و کنفرانسهمایش

 فارسی

مجموعیه   :ع مختلیف، در ی. استفاده از خیا  اره در صینا  1333د، ارسطو، یسع

 .132 -133، تهران، آبان 1-3نار جنگل و صنعت، ین سمیمقاالت اول

 انگلیسی
Sandoz, J.L., and P. Lorin, 1994. Standing tree quality 

assessment using ultrasound, In: Proceedings of first European 
symposium on nondestructive evaluation of wood, September 

21-23, Sapron, Hungary, 65-69. 

 اند ابعی که به زبان فارسی ترجمه شدهمن

. 1318پیور رحمتیی،    باوقار و منیژه رجیب  اصغر، مهتای پیر صفت، علی درویش

، انتشارت دانشگاه تهران، تهیران،  (ترجمه) برای مدیران، GISسنجش از دور و 

 ص. 180

یا مجموعه مقاالتی که هر فصل آن توسط یك یا چند نفر  بخشی از یك کتای

 :نوشته شده است
Bass, Stephen, 2001. Policy inflation, capacity constraints: can 

criteria and indicators bridge the gap? In: Criteria and indicators 

for sustainable forest management, edited by Raison, R. John, 
Alan. G. Brown, and David W. Flinn, CABI Publishing, New 

York, 19-39. 

  .استفاده نشود andبه جای  &های انگلیسی به هیچ وجه از در نوشته

 اطالعیییییات تکمیلیییییی در میییییورد شییییییوه تهییییییه مقالیییییه بیییییرای  

 مجلییه جنگییل ایییران در صییفحه راهنمییای نویسییندگان مجلییه بییه آدرس      

http://www.ijf-isaforestry.ir/journal/authors.note .موجود است 

 مهتعهدنا -13

محترم اصول اخالقی انتشار مقالیه بیرای مجلیه جنگیل     الزم است نویسندگان 

فیرم تعهید    ،پذیرنید ایران را با دقت مطالعه نموده و در صورتی کیه آن را میی  

نویسندگان بیرای مجلیه جنگیل اییران را از سیامانه مجلیه ییا وبگیاه انجمین          

 کردن دقیق اینجنگلبانی ایران دانلود کرده و پس از تکمیل از جمله مشخص 

اسیکن و همیراه   امضیا،  آن را  ،که مقاله مستخرج از کدام نوع تحقیقیات اسیت  

بررسی مقالیه در مجلیه جنگیل اییران منیو  بیه امضیای         مقاله ارسال نمایند.

 تعهدنامه توسط نویسندگان محترم است.
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 آسمان رشک برد بهر زمینی که درو             دو نفر یک دو نفس بهر خدا بنشینند    
 

با کمال افتخار بهه االهالک که هه نواگنه  ان     سال تالش مستمر و بی وقفه،  5اکنون پس از   

چههار هم م جشهنوارم مههی    رساگ  کهه ايهم مجههه  ر    مجهه عهمی پژوهشی جنگل ايران می

به عنوان مجهه برتر  ر حوزم کشهاورز  و   ،2931اوران برتر سال تجه ل از پژوهشگران و فن

عههو   ر حوهور   محتهر    شنانته ش  و مفتخر به  ريافت جايزم از سهو  وزيهر   یمنابع الب ع

مجهه عهمی پژوهشی جنگل ايران از ابته ا  شهروک بهه کهار      رياست محتر  جمهور  ر ي .

الز  را بهرا  توسهعه عهمهی  ر    شهی  عهمهی پژوه تما  همت نو  را بکار بست تا زير بنها   

رشته جنگل فراهم گماي .  ر ايم رام، اگ يشمن ان و پژوهشگران کمک به سزايی به رشه  و  

اگجمم عهمی جنگهبهاگی ايهران ايهم موف  هت را بهه که هه        بالن  ی ايم گهال گو رسته گمو گ .

مجههه تبريهک   جنگهباگان و نواگنه  ان ايهم   اعوا  محتر  اگجمم،  ست اگ رکاران مجهه، 

 گماي .عرض می

 

 سر دبیر                             مدیر مسئول                                              
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