راهنمای تهیه و تنظیم نوشتار در نشریۀ "یافتههای نوین در علوم زیستی"
نشریۀ "یافتههای نوین در علوم زیستی" نشریه ای علمی -پژوهشی است که به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می شود .این نشریه مقاله
هایی را به چاپ می رساند که نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیستی بوده و تمام یا بخشی از آن قبالً در
نشریه دیگری چاپ نشده و یا همزمان به نشریات دیگر ارسال نشده باشند.
شرایط پذیرش مقاالت به شرح زیر است:


مقاالت ارسالی باید دارای متن کامل فارسی و خالصه انگلیسی یا متن کامل انگلیسی و خالصه فارسی باشند که اصول دستور زبان
فارسی و انگلیسی در آنها رعایت شده باشد .لذا مقاالتی با اشكاالت و نقص های نگارشی مورد داوری علمی قرار نمی گیرند و عودت داده
می شوند .هر مقاله بایستی دارای بخش های عنوان ،چکیده ،متن و منابع بوده و هر یك طبق دستور زیر آماده گردد:

صفحۀ عنوان :صفحۀ عنوان شامل عنوان مقاله و نام کامل ،آدرس و نشانی ایمیل نگارنده یا نگارندگان است ،که در آن مسئول مكاتبه
مشخص شده باشد .عنوان با اندازه قلم  41و بولد آماده شود.
چکیده :چكیدۀ مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی آماده شود .چكیده باید شامل مطالب مهم یافته های تحقیق بوده و از  052کلمه فارسی و
 022کلمه انگلیسی بیشتر نباشد .پس از ذکر چكیدۀ فارسی و انگلیسی ،حداقل پنج واژه کلیدی ( )Keywordsبه زبان مربوطه درج گردد.
این واژه ها نباید در عنوان ذکر شده باشند .متن چكیده در اندازه قلم  42آماده شود.
متن :متن مقاله باید دارای زیر عنوان های اصلی مقدمه ،مواد و روش ها ،نتایج و بحث و در صورت نیاز تقدیر و تشکر باشد .تمام متون
فارسی مندرج در مقاله و از جمله متن ،در برنامه  ،Word 2003با قلم  B-Zarبا اندازه فونت  40و انگلیسی با قلم Times New
 Romanو اندازه فونت  44و با فاصله  4/5سانتی متر نوشته شود .عنوان های موجود در کلیه بخش های مقاله با اندازه قلم  40بولد و زیر
عنوان ها  44بولد آماده شود.
زیرنویس و توضیحات مربوط به شكل ها و جدول ها در مقاله های فارسی ،به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ذکر شوند.
منابع :بخش منابع علمی در صورت استفاده از منابع التین تحت عنوان  Referencesو در صورت استفاده از منابع فارسی و التین تحت
عنوان منابع References /قید شده و ابتدا منابع فارسی درج شوند.
درج منابع در متن بر اساس نام نویسنده و سال انتشار و در داخل پرانتز باشد ،به عنوان نمونه ()Broughton, 2012؛ چنانچه منابعی که در
متن مقاله به آن اشـاره مـی شـود دو نگارنـده داشـته باشـد ،اسـامی نگارندگان با عالمت & از هم جدا شده ،به عنوان نمونه ( Lee & Mao,
)2012؛ و در صورتی که بیش از دو نگارنـده داشـته باشـند ،فقـط نـام نگارنـده اول بـا ذکـر عبـارت "و همكاران" ( )et al.درج شود؛ به
عنوان نمونه ).(Friedman et al., 1999; Kopen et al., 2002
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نحوۀ نوشتن منابع در انتهای مقاله طبق نمونه های زیر باشد:
مقاله های مندرج در نشریات:
Tuhkanen, A.L., Agren, L.M., Tammi, M.I. and Tammi, R.H. 1999. CD44 expression marks the onset of
keratinocyte stratification and mesenchymal maturation into fibrous dermis in fetal human skin. – The
Journal of Histochemistry and Cytochemistry 47: 1617–1624.
عنوان ژورنال ها برای تمامی مقاالتی که به آنها رفرنس داده می شوند به صورت کامل آورده شود و از ذکر مخفف نام ژورنال پرهیز شود.
منابع الكترونیكی:
Anonomus, 2013. http:/deal.unl.edu/cornpro/html/weed/wbiology.html.
کتاب تالیف شده:
Taiz, L. and Zeiger, E. 2010. – Plant Physiology. Sinauer Associates, 322 pp, Los Angeles.

مقاالت کامل یا خالصه مقاالت همایش ها و کنگره ها و پایان نامه ها و رساله ها حتی المقدور به عنوان منبع استفاده نشوند.


شكل ها و جدول ها با ذکر عنوان ،در فایلی جداگانه آماده شده و مطابق قرار گرفتن در متن شماره گذاری شوند و با کیفیت باال باشند و
در آن ها از رنگ ها و الگوهایی استفاده شود ک ه در چاپ سیاه و سفید قابل تفكیك باشند .توضیحات مربوط به شكل ها در زیر و
جدول ها در باالی آن ها و با اندازه قلم  42درج شود.



اگر در مقاله از مخفف ها و عالئم استاندارد استفاده شود ،ذکر نام کامل در اولین تكرار الزامی است .ترجیحاً در عنوان و خالصه از مخفف
ها استفاده نشود.



کلیۀ نگارندگان هـر مقالـه بایـد فـرم موافقـت و پـذیرش مـسئولیت خـود بـا چـاپ مقالـه را امـضاء و توسـط مـسئول مكاتبـه به
نشریه ارائه نمایند.



نویسندۀ مسئول مقاله ترجیحاً برای درج در مقاله ایمیل آکادمیك خود را ارائه نماید.



مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به طور کامل بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله است.



مقاالت ارسالی به مجله تحت داوری علمی دقیق قرار می گیرند و نشریه در قبول ،رد و اصالح آنها آزاد است.
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