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راهنماي تهيه و شرايط پذيرش مقاله
نشریه پژوهشهای علوم دامی مقاله های علمی پژوهشی در

 -4-1-2هر نوع واژه خارجی در متن مقاله  ،به استثنای اسامی

زمينه های علوم دامی را با رعایت موارد زیر میپذیرد:

علمی ،به فارسی نوشته شده و سپس با ذكر شماره های بهدون

 -1شرايط پذيرش

پارانتز به زیرنویس ارجهاع داده مهیشهود .اسهامی نویلهندگان

 -1-1مقاله ای برای چاپ پذیرفته میشود كهه مهتن آن عينها در

منههابع خههارجی در مههتن مقالههه ني هز بههه زبههان فارسههی و بههدون

هيچ مجله ،مجموعه مقاله های همهایشهها و نشهریه ههای دیگهر

زیرنویس در میگردند.

منتشر و یا همزمان برای چاپ ارسال نشده باشد.

 -5-1-2اسامی علمهی در مهتن مقالهه ،چهيهده ههای فارسهی و

 -2-1ترتيب اسامی نگارندگان در یك صفحه جداگانهه كهه بهه

انگليلی ،واژه ه ای كليهدی و منهابع مهورد اسهتفاده بها قهرو

امضای آنان رسيده اسهت ،بها مشه ك كهردن ملهمول مهات هه

ایتاليك تایپ میشوند.

ضههميمه شههود .ملههموليت مطالههب منههدر در مقالههه ب هه عهههده

 -6-1-2عنوان جدولها در باال و عنوان شههلهها در زیهر آنهها

نگارندگان آن است.

بدون استفاده از پارانتز و بعد از شماره ملللهل و خهت تيهره

 -3-1هيات تحریریه با توجه به نظهر داوران محتهرم قهر رد ،

نوشته شده و به نقطه ختم می گردد .عنوان جدولها و شههلهها

ق ول و یا ویرایش مقاله را دارد.

می بایلت كامل و گویا باشد.

 -4-1اصل مقاله ارسال شده به دفتر مجله عهودت داده ن واههد

 -7-1-2به جای به كار بردن عنوان هایی مانند نمودار ،تصویر،

شد.

عهس  ،نقشه و ...از واژه "شهل" استفاده میشود .در شههلهها

 -2نحوه نگارش و تدوين

نام متغيرها و مقياس آنها در هر دو محور افقهی و عمهودی قيهد

 -1-2موارد كلي

گردیده و واقد اعداد در سيلتم متریك ارایه و به زبان فارسهی

 -1-1-2مقاله در كاغذ  A4و قد اكثر در  11صفحه به صورت

تایپ میشوند.

دو ستونی با فاصله یك سانتی متهر در بهين دو سهتون ،فاصهله

 -8-1-2جدولها بدون استفاده از خت های عمودی رسم شهده

سطور یك سانتی متر و قاشيه ( از باال  ، 3/5پهایين  ،2طهر

و خت های افقی نيز فقت برای جدا كردن عنوانها ،سهرتيترها و

چپ  1/5باشد) تورفتگی به فاصله پنج قهر

سایر موارد ضروری به كار می روند .شهلها نيز بدون استفاده

راست  ، 2/5طر

در شروع پهاراگرا هها تهيهه و از طریهر پلهت الهترونيههی بهه

از چارچوب و زمينه تهيه میشوند.
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 -9-1-2ارجاع به جدولها و شهلها در مهتن مقالهه بهدون در

است جدول ها و شهل ها درداخل متن مقاله در شوند.

پارانتز صورت میگيرد ،مگر این كه شماره آنها در آخر جمله و

 -2-1-2مقاله با قلم  B.Yagotتایپ شده و اندازه قلم به شهر

به همراه واژه جدول و شهل ذكر گردد .مثال:

زیر خواهد بود:

 -شهل  2رابطه خطی دو متغير را نشان میدهد.

 14برای عنوان مقاله (پررنگ)

 -رابطه دو متغير خطی است (شهل.)2

 12برای عنوان های فرعی (پررنگ) و متن مقاله

 -11-1-2شماره كليه فرمولها(در صورت شماره دار بودن) در

 11بههرای عنههوان جههدول ههها و شهههل ههها (پررنههگ)  ،اسههامی

داخل كروشه در میگردد.

نویلندگان مقاله ،منابع مورد استفاده و واژه های كليهدی  9تها

 -11-1-2كليه زیر نویسهای خارجی بها قهر

 11برای كلمه ها و اعداد داخل جدول هها و شههل هها 11 .بهرای

میشوند.

پاورقی

 -12-1-2در منابع در متن مقاله با روش نام و سهال صهورت

بهزر شهروع

 -3-1-2كليه قهرو  ،كلمهه هها و جملهه ههای خهارجی بها قلهم

میگيرد و مقاله های ارایه شده به مجله بر این اساس تنظيم می-

 Times New Romanنوشته می شوند.

شههوند .در ایههن روش سههال انتشههار بعههد از نههام خههانوادگی

نشريه پژوهش هاي علوم دامی
نویلندگان در داخل پارانتز می آید .اگر تعداد نویلندگان بهيش

می شود ..در این ب ش از ارجاع به منابع ،شماره شهل و جدول

از دو نفر باشد ،ابتدا نام خانوادگی نویلنده اول و سپس ع ارت

و یا زیرنویس اجتناب میشود .همچنين ،بهتر است از معادلهه-

"و همهاران" قيد میشود .در صورتی كه من ع مورد استفاده در

ها ،فرمولها و عالمهتههای اختصهاری ( بهه جهز عالمهت ههای

پای هان جملههه و در داخههل پههارانتز آورده شههود ،نههام خههانوادگی

اسهتاندارد) در چهيههده اسههتفاده نگهردد .در صههورت عههدم ذكههر

نویلندگان بر قلب سال انتشار من ع (ابتهدا منهابع فارسهی و

اسامی علمی و فرمول های شهيميایی در عنهوان ،مهی تهوان ایهن

سپس منابع خارجی) به فارسهی نوشهته مهیشهود .تمهام منهابع

موارد را در چهيده در كرد.

مندر در متن می بایلت در ب ش منابع مورد استفاده نيز در

 -3-2-2واژه هاي كليدي قداكثر در هفت كلمهه و بهه صهورت

شوند.

الف ایی (ابتدا واژه های فارسی و سپس خارجی) بالفاصله بعد از

مثال:

چهيده فارسی نوشته میشوند.

 -هههال و دراكههوپ ( )1975بهها اسههتفاده از روش مونههت كههارلو،

 -4-2-2مقدمه شامل طر موضهوع پهژوهش  ،سهوابر كهار و

های جریان ورودی برای تحليل عملهرد یك م هزن

مرور منابع علمی مرت ت با موضوع پژوهش بهوده و در آخهر

هيدروگرا

آبرسانی را ترسيم كردند.

آن هد

 -صنوبر كاليفرنيهایی از انهدازه ژنهوم متوسهت ،رشهد سهریع،

 -5 -2-2مواد و روشها می بایلت به طور گویا در برگيرنهده

سهولت نل ی دست وروزی و امهان دسترسی بهه دامنهه ای از

ویژگیهای محل اجرای آزمایش ،شر مواد ،ابهزار كهار ،روش-

ابزارهای ژنتيهی برخهوردار اسهت (اسهتتلر و برادشهاو  1996و

هههای بههه كههار رفتههه از جملههه روشهههای آمهاری و طههر هههای

توسهان و همهاران )2114

آزمایشی باشند .در ایهن ب هش از توضهيح روش ههایی كهه در

 -مرادی شهر بابهك ( )1379وراثهت پهذیری تهداوم شهردهی در

پژوهش مورد نظر استفاده نشهده اسهت ،خهودداری مهیگهردد.

محدوده  1/1تا  1/2گزارش شده است (شانهز و همهاران 1981

عالوه براین ،بهتر است از شر كامل روش های متداول اجتناب

و اسوالو )1995

و به ذكر منابع مورد اسهتفاده و تغييهرات انجهام یافتهه در آنهها

 -13-1-2برگ مشخصات مقالهه شهامل نهام خهانوادگی و نهام

اكتفا شود .روش كار نيهز مهی بایلهت بهه قهد كهافی واضهح و

نگا رنده یا نگارندگان مقاله  ،مرت ه علمی ،محل خهدمت و نشهانی

روشن باشد تا سایر پژوهشگران در صورت نياز بتوانند آن را

آنها به هر دو زبان فارسی و انگليلی به همراه شماره تلفن ،بهه

تهرار نمایند.

ویژه تلفن همراه ،و آدرس پلت الهترونيهی به دفتر مجله ارسال

 -6-2-2نتايج و بحث مشتمل بر یافته های قاصل از پهژوهش

شههود .در زیههر عنههوان مقالههه از آوردن اسههامی و مش صههات

به صورت متن ،جدول و شهل  ،بحث ملتدل و نتيجه گيری كلی

نگارندگان خودداری گردد.

در آخر است .در این ب ش از تههرار و یها ذكهر مهواد و روش

 -2-2ترتيب بخشهاي مختلف مقاله و نحوه تدوين آنها

های انجام یافته اجتناب گردد .شهل ها و جدولها ن اید همزمهان

 -1-2-2عنوان مقاله به صورت خالصه ،روان و گویای محتوی

دارای اطالعات تهراری باشند .از شر جزئيات جدولها و شهل

مقاله بوده و قداكثر در  21كلمه تنظيم میشهود .آوردن اسهامی

ها نيز خودداری شده و فقت به آوردن نهات مهم آنها اكتفا مهی-

علمی موجودات زنده در صورت داشتن نام عمهومی ضهروری

گردد .نتایج تجزیه و تحليل های آماری بهتهر اسهت بهه صهورت

نيلت .از عالمتهای اختصاری و فرمول های شهيميایی نيهز در

جدول یا شهل منعهس شده و اخهتال

ههای معنهی دار نيهز بها

عنوان استفاده نمیشود .همچنين ،بهه كهار بهردن كلمهاتی ماننهد

عالمتهای مناسب مش ك شوند.

"مطالعه" و "بررسی" در ابتدای عنوان توصيه نمیگردد.

بحث شامل تحليل داده های آزمایش ،ذكر علت ها و معلول ها و

 -2-2-2چكيده فارسي در یك پاراگرا

از پژوهش عنوان می شود.

تهيه شهده و مجموعهه

كاربردهای اقتمالی در ابعاد نظری و عملی می باشد .عالوه بهر

ای فشرده و گویا از مقاله با تاكيد بر ههد هها ،روشهها ،نتهایج

این الزم است از یافته های دیگر پژوهشگران نيز در تحليل نتایج

پژوهش و جمع بندی است .چهيده قهداكثر در  251كلمهه تنظهيم

و غنا ب شيدن به بحث استفاده شود .با وجود ایهن ،بهرای یهك

راهنماي تهيه و شرايط پذيرش مقاله
بحث ملتدل تنهها ذكهر ع هارت ههایی ماننهد " مطابقهت و عهدم

 -5-8-2-2سال انتشار بالفاصله بعهد از نهام خهانوادگی و نهام

مطابقت یافته ها با نتایج دیگران" كافی نيلت و اظهار نظهر در

نویلندگان ذكر میگردد .ق ل از سال عالمت ویرگهول و بعهد از

مورد چگونگی این مشابهتها و تضادها می تواند به غنای بحث

آن نقطه در می شود.

كمك نماید .بنابراین ،هيات تحریریه از پهذیرش مقالهه ههایی كهه

 -6-8-2-2از جزوه درسی نمی توان به عنوان من ع استفاده كرد.

فاقد ارجاع به منابع در این ب ش هلتند ،معذور است.

 -7-8-2-2در مورد مقاله در مجله های علمی عالوه بهر مهوارد

تبصره  :نتایج و بحث را میتوان به قالت توام و یا جداگانه تهدوین

پيش گفته ،نام مجله ،شماره جلد و صفحه اول و آخر مقالهه ،در

كرد ولی در صورت جدا كهردن ایهن دو ب هش ،بحهث ن ایهد تههرار

مورد مقاله در همایشهای علمی عنوان همهایش ،مهاه برگهزاری،

مجدد نتایج باشد ،بلهه كليات ،مفاهيم و تحليل نتایج ارایه شود.

محل برگزاری و شماره صفحه های اول و آخر مقاله و در مورد

 -7-2-2در ب ش سپاسگزاري میتوان از همهاری و ملاعدت

كتاب ها و تك نگاشت ها نام ناشر در آخر من ع مهورد اسهتفاده

اش اص ققيقی و ققوقی در انجام پژوهش سپاسگزاری نمود.

آورده می شود.

 -8-2-2منابع مورد استفاده شامل فهرستی از منهابع فارسهی

 -8-8-2-2در منابع خارجی كلمه اول عناوین و اسامی نگارندگان

الف ها و

و نيز تمامی كلمات مربوط به نام مجالت ،عناوین همایشهی و نهام

در آغاز وسپس منابع خارجی بوده و به ترتيب قهرو

بدون شماره گذاری تنظيم می شوند .نهات زیهر در تهدوین ایهن

ناشرین و موسلات با قرو

ب ش رعایت میگردد.

 -9-8-2-2استناد به منابع اینترنتی مورد پذیرش نيلت.

 -1-8-2-2این ب ش تنها دربرگيرنده منابع ارجاع شده در مهتن

نمونههه هههايي او نحههوه درع منههابع در بخههش منههابع مههورد

مقاله بوده و از آوردن منابعی كه در متن به آنهها اشهاره نشهده

استفاده:

است خودداری میشود.

مقاله مندرع در مجله هاي علمي

 -2-8-2-2در كليه منابع ابتدا نام خانوادگی و سپس م فف نام

نام خانوادگی و م فف نام نویلندگان ،عنوان مقاله ،نام مجلهه ،

نویلندگان آورده میشود .در یك من ع اسامی نویلهندگان تها

شماره جلد و دامنه صفحه ها.

نفر ماق ل آخر توست ویرگول و نفر آخر توست قهر

علههوی صههادقی و اسههماعيلی م . 1385 ،بررسههی نوسههانات

" و" از

بزر شروع می شود.

هم جدا میشود.

جمعيت كرم سيب  Laspeyresia pomonellaبه منظور تعيهين

 -3-8-2-2در ب ش منابع اسهامی كليهه نویلهندگان ههر من هع

وقت مناسب م ارزه .مجله علوم كشهاورزی ایهران ،جلهد سهوم،

بدون ذكر ع ارت "و همههاران" ( et al.در منهابع خهارجی) در
میگردد.
 -4-8-2-2در صههورتی كههه از یهك نویلههنده چنههد من ههع مههورد
استفاده قرار گيرد ،ابتدا مقاله های منفهرد و سهپس مقالهه ههای
مشترک به ترتيب نام نویلندگان بعدی بر قلهب قهرو

الف ها

در م هیشههوند .اگههر دو ی ها چنههد من ههع از نویلههندگان یهلههانی
برخوردار باشند ،این منابع بر قلهب سهال انتشهار از قهدیم بهه
جدید تنظيم می شوند و در صورت مشابه بهودن سهال انتشهار،
منابع مذكور با قرار دادن قرو

 c ، b ، aو  ...در مقابهل سهال

در منابع خارجی (و معادل آنها در منابع فارسی) از ههم متمهایز
میگردند.
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كنندگان كتاب ،عنوان كتاب و نام ناشر
Knuiman MW and Laird NM, 1990. Parameter
estimation in variance component models for binary
response data. Pp. 177-189. In: Gianola D and
Hammond K (eds). Advances in statistical methods
for genetic improvement of livestock. SpringerVerlag.

بی نام .1371 ،آمهار نامهه كشهاورزی ایهران .اداره كهل آمهار و
اطالعات وزارت كشاورزی.
Anonymous, 1992. Maize in human nutrition. FAO
Food and Nutrition Series, No. 25. FAO, Rome.
تذكر :از در مقاله های ارایه شده به مجلههای علمی ولهی فاقهد
پذیرش ،شماره جلد و محدوده شماره صفحه ها در قلمت منابع
اجتناب شود .ارجاع به این نوع منابع در متن مقاله پهس از ذكهر
نام صاقب اثر (یا من ع اطالع) با قيد ع ارت "مهات هه ش صهی"
در داخل پارانتز خواهد بود.
 -9-2-2چكيده انگليسيدرست بعد از چهيده فارسی می آید و
ترجمه كاملی از چهيده فارسی است .نهات زیر در تهيهه چهيهده
انگليلی رعایت می شوند.
 -1-9-2-2كليه اصول ذكر شده برای چهيده فارسهی در مهورد
چهيده انگليلی نيز لحاظ میشود.
 -2-9-2-2در عنوان مقاله قر
قرو

ربت ،با قر

اول كليه كلمههها بهه اسهتثنای

بزر نوشته میشود.

 -3-9-2-2واژه های كليدی بر قلب قهرو

الف ها تنظهيم مهی

شوند.
 -4-9-2-2راهنما ي بخش آنهاليز آمهاري :توصهيه مهی شهود
مولفين ق هل از نوشهتن مقالهه در مهورد داده ههای آزمهایش بها
مت صصين آمار مشورت نمایند .روش آماری و طر آزمایشی
مههورد اسههتفاده بایلههتی بوضههو بيههان شههوند .بههه اسههتثنای

پايان نامه

 ،ANOVAآزمون استيودنت ( (Student’s-tو آزمون كای-دو

نام خانوادگی و م فف نام نویلنده ،سال انتشار ،عنهوان پایهان

(  ،)chi-squareدر مواردی كه از تجزیه و تحليهل ههای آمهاری

نامه ،مقطع تحصيلی ،نام دانشهده و دانشگاه

نام برده می شود بایلتی مرجهع مهورد اسهتفاده و نله ه نهرم

مقدم ع .1373 ،تعيين درصد خودباروری و هم لتگی صفات در

افزار (در صورت استفاده) نيز ذكر گردد .اختال

ده رقم آفتابگردان .پایان نامه كارشناسی ارشد اصهال ن اتهات،

اثرات مهورد بررسهی بایلهتی در جهداول و اشههال بها قهرو

دانشهده كشاورزی دانشگاه ت ریز.

مناسب مش ك شده باشند.

ثبت اختراع و اكتشاف )(Patent
Titcomb ST and Tuers AA, 1976. Reduced calorie
bread and method of making same. USA Patent 3
979 323. Date issued: 7 September.
 در مورد من عی كه دارای نویلنده مش ك نيلت به جای نامنویلههههنده از كلمههههه "بهه هی نههههام" در من ههههع فارسهه هی و از
" "Anonymousدر من ع خارجی استفاده می شود.

معنی دار بهين

