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 راهنمای نگارش و ارسال مقاله

 اصول کلی 

 بالینی و علوم پایههای حاوی مقاالتی در زمینهشود. این فصلنامه به صورت فصلنامه منتشر می نشریه گیاهان دارویی -1

 .باشدمی وتیکسیفارماسو  شناسیسم، فارماکولوژی، فارماکوگنوزیشامل  مرتبط با گیاهان دارویی

 زارش موردیگو  مقاله تحقیقاتی کوتاه، مقاله تحقیقاتی، مقاله مروری شامل ،در یکی از چهار دسته اصلی فصلنامهمقاالت  -2
 :گیرندقرار می

 هب . مقاالت مروریباشد منابعبررسی جامع  یایک زمینه  درمعتبر شخصی  بررسی اجمالیتواند می مروریه مقال -
 .ممکن است توسط نویسنده از طریق دفتر تحریریه پیشنهاد شود هاآن شوند، اما موضوعمینوشته  سردبیردعوت 

 .باشدنویسندگان میمنتشر نشده های پژوهشی حاصل یافته تحقیقاتی همقال -

و جدید اال بنوآوری به دلیل که  باشدنویسندگان میو بسیار مهم های پژوهشی حاصل یافته مقاله تحقیقاتی کوتاه -
 در آن کوتاهتر است.و انتشار مقاله بودن آن نیاز به انتشار سریع دارد و روند داوری 

 یمهم نشیب ایو کند یم فیرا توص دیجد یتی( است که وضعبیمارانی) یماریب یشامل مطالعه مورد گزارش موردی -
بوده و کلمه  2000-1500شامل  دیبا ی. گزارش موردددهارائه می یماریب کیدرمان  ای صیتشخ، سمیدر مورد مکان

در  یریگجهینتو  معرفی بیمار، مقدمه یهابخش لشام دیبا همچنین .کلمه باشد 200چکیده ساختارمند آن حداکثر 
 باشد. منبع 20شکل و حداکثر  ایجدول  2 حداکثربا  اصلیمتن در  بحثو  معرفی بیمار، مقدمهو  ،دهیچک

نرسیده و همزمان برای چاپ به نشریه دیگری ارسال  کشور به چاپاز تاکنون در هیچ مجله داخل یا خارج  دمقاله بای -3
 .نشده باشد

ول ؤمس به عهده نویسنده گرانو پژوهش نیلفوحقوق م تیرعا زیو نمندرج در مقاله  و اطالعاتلیت صحت مطالب مسؤو -4
 باشد.می

و  سرگروه بخش ،شامل کارشناس مجله، متخصص آمار اجرایی تخصصیهیات توسط  یارسال تمقاالدر اولین فرآیند،  -5
 .کنندرا رعایت میمجله اطمینان حاصل شود که آنها معیارهای اساسی برای انتشار در تا  دنشومیاولیه بررسی سردبیر 

کنند جهت ارزیابی تنها مقاالتی که از فرآیند اولیه عبور مید. نگردارزیابی میهمچنین از نظر سرقت ادبی مقاالت ارسالی 
و بار  رسانی به نویسندگان شدهگیری و اطالع باعث تسریع روند تصمیمیند آفرگردند. این بیشتر به داوران ارسال می

مختار  مقاالتو اصالح دستوری و امالیی  رشیعدم پذ ،رشیپذدر  فصلنامه دهد.را برای داوران کاهش میداوری سنگین 
 .است

ه مجوز کمیتو  دنهای مشخص در اخالق پژوهش انجام شده باشتمام مقاالت باید با رعایت اخالق و با توجه به بیانیه -6
 د.نرا اخذ کرده باش اخالق



 
 

2 

 .است روریمقاله ضارسال  زمان در تعهد فرم در نویسندگان تمامینویسنده مسوول به نمایندگی از  امضای -7

 چیدر زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و ه ده،یپرونده درج گرد لیکه در زمان تشک بیبه همان ترت سندگانینو یاسام -8

 .گرددیاعمال نم سندگانیتعداد نو ایو  بیدر ترت یرییتغ

 د شد.نارسال نخواه یداور ینشده باشند، برا هیته هینشر نیمقاله ا هیته یکه مطابق راهنما یمقاالت -9

 نحوه تهیه مقاله 

 اشاره  یبرا الحاستفاده شود و از زمان  جینتا فیدر توص دیگذشته باافعال از  .است انگلیسی ،فصلنامهاصلی زبان  ان:بز

مطمئن  یسینگلا حیکه از کاربرد صح یسندگاننوی شده استفاده شود. رفتهیپذ یو به طور کل به دست آمدهقبالً  جیبه نتا

 ،ر نقص دارندنظ نیکه از ا مقاالتیکنند.  یبررس نوشتار انگلیسیخود را توسط افراد متخصص در  مقاالت دی، باستندین

 د.نشو ، برگرداندهسندهیبه نو یبازنگرجهت  یعلم یممکن است قبل از بررس

 تایپ شده و دارای باید یک خط در میان و زیرنویس اشکال ولاجد ،، منابعاصلی متنشامل تمامی مطالب  چینی:حروف 

 .باشدمی 12و اندازه آن  Times New Romanد. قلم به کار رفته نمتر از هر طرف باشسانتی 5/2حاشیه 

 جداول، یها )شامل متن اصلمروریکامل و  تحقیقاتیکوتاه، مقاالت  مقاالت تحقیقاتی یبراحجم مقاالت  :حجم مقاله ،

و  ریکلمه تجاوز کند. از هرگونه تکرار اطالعات در متن و تصاو 9000و  6000، 3000از  دینبا بیو منابع( به ترت شکالا

 .شود یریجلوگ دیاز حد با شیبمنابع  نیز فهرست

در عنوان و ی گیاه نام علم. تایپ شود با قلم ضخیمو  باشد حاوی اطالعات مفیدمختصر و  دیبا ناعنوه: عنوان مقال. 1

به صورت  رهیو غ 3، 2، 1با استفاده از اعداد  سازمانی یو وابستگ سندگانینونام کامل  در ادامه شود.گان درج واژهگل

 سندگانیآدرس نو. متمایز شود ستارهبا عالمت  ولؤمسنویسنده همچنین  شود. نوشته سندگانیدر کنار نام نو باالنویس

ها ارائه شود. نام ریدر ز دی( باجا استآناستخدام  سندهیکه نو یمکان ای هانجام شدجا اً در آنواقعآزمایش که  یی)جا

 .ستیچندگانه قابل قبول نسازمانی  یهایوابستگ

 باشد.میدانشکده، دانشگاه، شهر و کشور  ای، مؤسسه )در صورت دلخواه( پارتماندشامل  سندگانیآدرس نو 

 فاده نماید.است آکادمیک الکترونیکبوده و جهت ارسال مقاله از پست عضو هیات علمی مراکز معتبر  دول بایؤنویسنده مس 

 کد باید  نویسنده اولو  نویسنده مسؤولORCID .داشته باشند 

 رایج بکار رفته در مقاله ذکر  های، فهرست تمامی مخففدر صفحه اول مقاله به صورت پاورقیالزم است ها: مخفف

 اجتناب گردد. های خودساخته اکیداًگردد. از ذکر مخفف
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بوده و آنها را به طور  گیرینتیجهو  نتایج، روش بررسی، هدف، مقدمههای خشدارای ب دایبچکیده ساختارمند : چکیده. 2

 .نیز صادق است دیگرکلمه(. این نکته برای چکیده مقاله به زبان  250 تا 150بین اختصار بیان نماید )

 و با حروف بزرگ  شود باید ذکر( ی و فارسیسیانگل) دهیچکهر در  اهمیت بیبه ترت واژههفت گلتا  پنج :واژگانگل

 .شروع شود

  یبهتر است برا واژگانگلو عبارات به کار رفته در عنوان  ایمقاله هستند. کلمات  کی مهمدو بخش  واژگانگلعنوان و 

)به جز نام  واژگانگلمقاله، با دقت انتخاب شوند. بهتر است کلمات موجود در عنوان با  یترشدن امکان جستجوگسترده

 قدیمی نام و (Apiaceae) عنوان در را گیاهی هایتیره جدید نام توانندمی نویسندگان مثال برای د.ن( متفاوت باشیعلم

 .بنویسندواژگان گل در را (Umbelliferae) آنها

  چکیده  نیمقاله است. ا یاصل یهاافتهیاز  یبصرو  جسمیواحد، مختصر، ت یاخالصه ،یکیگراف دهیچک ی:گرافیکچکیده

 یحتوام تا بتواند، باشدشده  یمنظور طراح نیا یبه طور خاص برااین که  ایمقاله باشد و داخل تواند یکی از اشکال می

 .انتقال دهدخوانندگان ه بنگاه  کیدر مقاله را اصلی 

ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد مقدمه باید ضمن بیان هدف و مسأله مورد تحقیق، حاوی خالصه: مقدمه. 3

گیری ها و یا نتیجهآنها باشد. الزم به یادآوری است که نباید در این قسمت داده منابعنظر در چند سال اخیر همراه با ذکر 

 بودن انجام تحقیق یا یضرور لیبودن و دال دیجد ی. روستیبخش مجاز ن نیدر ا یبخش فرع چیه. کار گزارش شود

مورد گیاه  یکیولوژیب یتهایفعالو کاربردها  قیدق یبررسنیاز به . دبا سایر مطالعات تمرکز گرد سهیمقا روش کار دربهبود 

پس از  ؛دگردذکر مقاله  یهر گونه گیاه باید در ابتدا گذارندهنام)با قلم ایتالیک( و  علمی. نام ستین و ترکیبات آنمطالعه 

 .ایجاد ابهام نمایند هامگر اینکه مخفف ،شوندبیان توانند های گیاهی به شکل اختصاری میآن، گونه

دیگر  یتوسط محققکه آزمایش گردد به طوریارائه در زمینه روش کار باید  یکاف اتیجزئدر این بخش  :هاو روش مواد. 4

در  ریی. هرگونه تغها اشاره گرددآنمرجع به خالصه شوند و  دیاند باکه قبالً منتشر شده یی. روشهاباشد انجام قابل

 .گردد کامل تشریح دیبا زیموجود ن یهاروش

  ،ت با سایباید گذارنده گیاه و مخفف ناماسامی علمی گیاهان قبل از ارسال مقالهhttp://www.theplantlist.org  مطابقت

 .داده شود

 د.ناز یک مرکز معتبر باش کد هرباریومیو  بانک بذردارای کد  بایدر و گیاهان استفاده شده وبذ 

 ذکر شود.ها بخش اول مواد و روش ریدر ز دیبا دییتأ خیشامل کد و تار قیتحق اخالق تهیمصوبات کم 

 یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک ینیبال ییذکر شماره ثبت در مرکز کارآزما ،ینیبال ییمطالعات کارآزما یبرا 

)IRCT(  مانند  ینیبال ییکارآزماجهانی مراکز معتبر ثبت  ایوWHO باشدیم یالزام. 

http://www.theplantlist.org/
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 دیبا شکالل تکرار شوند. تمام جداول و ااشکا ایدر متن، جداول  دیها نباد. دادهنواضح و مختصر باش دیبا جینتا :نتایج. 5

 شوند. یگذاردر متن ذکر شده و شماره قاًیدق

 معیاربه همراه انحراف  ول بایدال و جداشکاها در متن، تمامی میانگین ( SD± و یا خطای )معیار (SE ±بیان شو )د.ن 

بیش گسترده و بحث  یاز استنادها .اشاره گردد ها،آمده و نه تکرار آندست اهمیت نتایج بهدر این قسمت باید به  :بحث. 6

 .گردد یخوددارقبلی، شده منتشر  مطالعاتدرباره از اندازه 

 سطر خالصه شود. 5تا  3در حداکثر  دیمطالعه با یاصل یریگجهینتگیری: نتیجه. 7

ارش شده مطالعه گز ریتفس ای، اجرا ی، طراحخلق ایدهمحدود شود که در  یبه کسان دیبا یسندگینو: شارکت نویسندگانم. 8

شامل  نویسندگی فیتعر د.گیریمقرار  قیتشومورد  سندگانیدر مورد مشارکت نو تیاند. شفافداشته ییسهم بسزا

نویس پیش هی( ته2ها داده ریو تفس لیو تحل هیتجز ایو  یو طراح خلق ایده در یاساس مشارکت( 1: لیاز قب ییارهایمع

در این بخش نام و نام خانوادگی  .باشد، میشودیکه منتشر م یاخهنس یینها بی( تصو3و  آنعلمی ویرایش  ایمقاله 

 نویسندگان باید به صورت مخفف نوشته شود.

ت را انجام داده اس قیاز تحق تیکه حما یآنها و سازمان نیب یرابطه مال اینشان دهند که آ دیبا سندگانینو :منافع ضادت. 9

منافع وجود نداشته  تضادچنانچه اضافه شود.  گیریبعد از نتیجهبخش جداگانه  کیدر  دیبا منافع ضادت. ریخ ای وجود دارد

 تمامی. وجود ندارد یتضاد منافع گونهچیکنند که هیماعالم  سندگانینو :اضافه شود در این بخش دیجمله بااین  ،باشد

 .نمایندارسال  را تایید و جداگانه امضا نموده و به نشریه منافع تضادگان باید عدم وجود سندینو

که  یانتوانند از کسیم سندگانیاند. نوکمک کرده قیاست که در تحق یتشکر از همه افراد ،هدف آن :تقدیر و تشکر. 10

در اختیار  خاصی جهت انجام تحقیقمواد  و زاتیتجه ایاند و کرده( شیرای)از جمله نوشتن و و یفن یا یکمک فکر

 ند.ماین ی، قدردانندانویسندگان قرار داده

 یهادر متن فهرست شوند. شماره یبه صورت عدد بیبه ترت دیاست. منابع با سندگانیصحت منابع به عهده نو: منابع. 11

از دو مرجع وجود داشته  شیکه ب یی[. در جا2، 1)نه پرانتز(، به عنوان مثال ] گیرندقرار  داخل کروشهجع در متن در امر

که هر  نمایندحاصل  نانیاطم نویسندگان باید[. 3-1مثال ] ی، براا استفاده از خط فاصله انجام گیردب دیباشد، استناد با

 هیصتو فهرست منابعمنتشر نشده در  جیموجود است )و بالعکس(. نتا زین فهرست منابعدر  ،مرجع ذکر شده در متن

 رفتهیپذ انتشار یبراآن منبع دارد که  نیداللت بر ا« زیر چاپ» نبعد. استناد به مند، اما ممکن است در متن ذکر شونشوینم

 .شده است

 ذکر اسامی تمامی نویسندگان کتب و یا مقاالت الزامی است. 

  مطابق با موارد استفاده شده در  دیبا ،مجالتاسامی مخففMedline .باشد 
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 [ مشخص شود.داخل کروشهبعد از شماره صفحه ]در  دی، زبان مرجع بایسیانگل ریدر مورد منابع غ 

 DOI دیبا سندگانیآثار منتشر شده است. نو ریسا ای تمقاال یبرا ییکد شناسا کی DOI هر مرجع اضافه  یرا در انتها

 .کنند

  مرجع تیریمد یافزارهانرماز  یکی قیاز طر دیمتن باها در آننوشتن منابع و استناد به Endnote ،Mendeley ای 

Zotero انجام شود. 

 استفاده شود [4]کتابچه همایش [ و 3کتاب ] ی از یک[، بخش2[، کتاب ]1مقاله ] یبرا دیبا ریز یهاقالب: 

1. Naseri L, Akbari Bazm M and Khazaei M. A review on therapeutic effects of Tribulus terrestris. 

J. Med. Plants 2019; 18(72): 1-22. doi: 10.29252/jmp.4.72.1. 

2. Mozaffarian V. A Dictionary of Iranian Plant Names: Latin, English, Persian. Seventh ed., Tehran: 

Farhang Moaser Publishers; 2013: 547-548. 

3. Brescia BA. Microbial methods. In: Riley CM, Rosanske TW and Riley SRR. Specification of drug 

substances and products. Amsterdam: Elsevier; 2014: 313-321. doi: 10.1016/B978-0-08-098350-

9.00001-1. 

4. Mohammadi S, Tabrizi L, Shokrpour M, Hadian J, Riewe D and Schulz H. Interspecific 

hybridization of Thymus vulgaris and Thymus daenensis for superior hybrids generation. In: 8th 

National Congress on Medicinal Plants (NCMP2019). Tehran, Iran; 2019: 4. 

نیست. تکرار نتایج در اشکال و جداول قابل پذیرش مورد باشد.  6نباید بیش از  ولال و جداشکاتعداد  :ولال و جداشکا. 12

 .(".2جدول " یا ".1شکل ")برای مثال  باشدنمی« شماره»برای ارجاع به اشکال و جداول نیاز به ذکر کلمه 

 یباال ای نییدر پاند. نیازی نیست که یرر گباید قرامربوطه اصلی مقاله در نزدیکی مطلب  فایلداخل در  ،و جداول شکالا 

 .گردندای بارگذاری مقاله و یا در فایل جداگانه

 شوند.یم یبندها( به عنوان شکل طبقهها و عکسمودار)ن ریتصاو هیکل 

 تار نوش. ردیرا در برگ ریو شرح تصوبوده مختصر  دیشود. عنوان باینشان داده مها آن ریدر ز شههمی لاشکا عنوان و شماره

 ه شوند.داد حیتوض بایداما تمام نمادها و اختصارات استفاده شده  ه شوند،دحداقل رسان به ریدر تصاو باید

 حاصل  نانیطم، انتشارا یبرااشکال  ی( و وضوح کافیریگ، جهتاسی)مختصات، نوار مق بندی صحیح اشکالاز عنوان

 .گردد

 با ابزار جدولاز چپ به راست و  دی. جداول باباشند و مکمل متنواضحی داشته  دمانی، چبوده گویاخود  دبای جداول 

شود. جداول یم ار دادهرآن ق یدر باال شهیهمجدول . شماره و عنوان ه باشندشد جادیا Microsoft Wordافزار در نرم

 د.نباید استفاده گرد گذاریفاصله از کلیدهایو باشند شده  هیته یواقع یهاها و ستونفیبا رد دیبا

 و باید به صورت محو باشند در جداول درج شوند دینبا یخطوط عمود. 

 گردندجدول مشخص  در یمنبع اصل ذکربا  ،الب قبالً منتشر شدهمط. 

j_medicinal_plants.ens.zip
mendeley.rar.zip
zotero.rar.zip
http://dx.doi.org/10.29252/jmp.4.72.1
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 نشان  یآمار یهاداده ریو سا داریمیزان معنی یستاره برا ایباالنویس با حروف کوچک  دیجداول با ول اشکا زیرنویس
 .وندداده ش

 شوند.  فیها تعرزیرنویسدر  دیدر پرانتز باشد. تمام اختصارات با یریگاندازه یمختصر باشد و واحدها دیبا هاستون شرح
 باشند.بدون مراجعه به متن قابل درک باید آن  یهازیرنویسول و اجد

 نگارش مقاله:کمکی در  نکات 

کننده گونه به یدانشمند معرفاختصاری ند. نام ذکر گرد کیتالیابا قلم ، بعامنمتن و تمام )جنس و گونه( در  یعلم هاینام. 1
 د.وششروع میو حرف اول آن با حروف بزرگ بوده  کیتالیرایصورت غ

 L. Juglans regia مثال:

( درج Spaceفاصله ) کیاز درج عالمت،  . پسکلمه و نقطه ).(، کاما )،(، عالمت سوال )؟( و پرانتز )( فاصله نباشد انیم .2
 شود. تیرعاباید  ییو صفحه آرا یسجاوندگردد. اصول 

 باشد:ربرد در متن به صورت زیر میانحوه نوشتن برخی از کلمات پرک .3

(pH, P < 0.001, P < 0.01, P < 0.05, P > 0.05) 

 .سال نیست ونام نویسنده نیازی به ذکر به منابع،  ستنادهنگام ا .4

 

 نحوه ارسال مقاله: 

 .دارسال نمای www.jmp.ir فصلنامه به آدرس تباید مقاله را از طریق سای ولؤمسنویسنده 

http://www.jmp.ir/

