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اهداف مقاله بیولوژی کاربردی
اهداف مهم مجله بیولوژی کاربردی جمع آوری و اطالع رسانی یافته های جدید علوم زیست شناسی در یک مجموعه به جهت بهره
بردای مفید تر این تحقیقات برای پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان می باشد .میبایست در این خصوص پژوهشگران تحقیقات و نتایج خود
را از طریق منابع خاص معتبر علمی به اطالع هم برسانند تا عالوه بر جلوگیری از تکرار تحقیق ،بتوانند از این یافته های جدید در پیشبرد
اهداف علمی بشریت گام بردارند.
امید است که مجله بیولوژی کاربردی با همکاری اساتید و محققین کشور بتواند در این امر مفید و موثر باشد.

راهنمای ارسال و تدوین مقاالت
راهنمای نگارش و تنظیم مقاله
فصلنامه علمی پژوهشی بیولوژی کاربرد ی به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم با هدف ترویج و انتشار
پژوهشهای مرتبط با علوم زیست شناسی در زمینه های گیاهی ،جانوری ،میکروبیولوژی ،بیوشیمی ،بیوفیزیک ،ژنتیک ،ایمونولوژی و رشته
های وابسته به آن را منتشر می کند.
عالقه مندان می ت وانند مقاالت خود را به فارسی با رعایت کامل اصول و موارد زیر ارسال نمایند:
الف) اصول کلی:
 .1در نگارش مقاالت باید آیین نگارش فارسی رعایت شود و از واژگان مناسب و روان به جای لغات بیگانه استفاده گردد.
درصورتیکه واژه ی جایگزین فارسی ،مصطلح نبود باید از آوانویسی استفاده و اصل واژه در داخل پرانتز ذکر شود.
 .2مقاله نباید قبالً در یکی از نشریات کشور به چاپ رسیده یا همزمان برای مجالت دیگر ارسال شده باشد و یا در حال بررسی
برای چاپ در مجله دیگر باشد.
 .3نام ،نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان مقاله به ترتیب نوشته شود و همه ی نویسندگان مقاله باید از ارسال و چاپ آن مطلع
باشند .نام نویسنده ی عهده دار مکاتبات ،مشخص گردد .مسئولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی سایر نویسندگان
مقاله بر عهده نویسنده ی مسئول است.
 .4فاصله  2سانتیمتر در طرفین ،به صورت یک خط در میان ،با قلم  / 14با حاشیه  .5مطالب مقاالت باید در ابعاد کاغذ  A 4و با
رعایت اصول حروفچینی (به صورت استاندارد) تایپ شده باشد و به پست الکترونیکی مجله ارسال گردد.
 .5از کاربرد واژه های اختصاری در عنوان مقاله و چکیده خودداری گردد .قبل از درج آن ،واژه ی کامل برای بار اول در متن آورده
شود .و با توضیحات کامل همراه با شماره ی  .JPG 6عکسهای ارائه شده باید کامالً واضح و با کیفیت مطلوب بوده و با فرمت
مربوط به آن ارائه گردد.
 .7این مجله در رد ،قبول و اصالح مقاالت آزاد است و در صورت لزوم ،نظرات اصالحی خود را به اطالع نویسنده یا نویسندگان
میرساند.
 .8مقاالت برای ارزیابی به  2داور متخصص مجله ارسال خواهد شد .پس از اتخاذ رأی داوران و تأیید هیأت تحریریه .،سپس
پذیرش مقاالت صادر خواهد شد و در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت
ب) درتهیه ،تنظیم و ارسال مقاالت رعایت ترتیب زیر الزامی است:
 .1عنوان مقاله :عنوان باید مختصر و مفید و دربرگیرنده محتوای تحقیق باشد .همچنین عنوان مقاله با قلم (

Times New

 )Roman16گردد .نام کامل نویسنده یا نویسندگان به همراه نشانی کامل پستی ،پست الکترونیکی ،و تلفن نویسنده مسئول با
قلم  12تایپ شود.

 .2چکیده مقاله :چکیده مقاله تحقیقی ،حاوی حداکثر  252کلمه و شامل سابقه و هدف ،مواد و روش کار ،نتایج و نتیجه گیری
باشد .ترجمه ی چکیده ی مقاله به زبان انگلیسی نیز الزامی است .از لحاظ مفهوم ،چکیده ی فارسی و انگلیسی باید معادل
باشند .در چکیده ی انگلیسی عنوان مقاله و شناسنامه نویسندگان نیز به انگلیسی ثبت گردد و حداکثر  3تا  5واژه ی کلیدی
در پایان ذکر شود.
 .3مقدمه :شامل بیان هدف تحقیق و چکیدهای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق است که در گذشته انجام شده اما نباید
حاوی یافته ها و نتیجه پژوهش باشد.
 .4مواد و روشها :شامل نوع مطالعه ،چگونگی انتخاب حجم و تعداد نمونه ها ،کنترل ها ،و روش کار مورد استفاده میباشد.
روشهای جدید پیشنهاد شده برای اولین بار ،به صورت کامل شرح داده شود ،اما روشهای استاندارد معرفی شده در مقاالت قبلی
فقط با ذکر منبع معرفی گردد.
 .5نتایج :یافته های تحقیق باید به شکل متن ،جدول ،نمودار یا تصاویر به ترتیب ارائه شده در متن باشد .جداول و نمودارها همراه
با شماره ،باید به زبان فارسی و در پایان متن آورده شود.
 .6بحث :یافته های جدید و مهم با یافته های موجود در منابع مقایسه ،و دالیل قبول و رد آنها مورد بحث قرار گیرد .راهکارها و
فرضیه های جدید پیشنهاد گردد و نتایج جدید با نتایج پیش بینی شده مقایسه شود.
 .7نتیجه گیری :شامل نتیجه گیری نهایی و در صورت لزوم ،با ارائه پیشنهاد میباشد.
 .8تشکر و قدردانی :در این قسمت از تمامی افراد یا سازمانهایی که در پشتیبانی مالی ،تدوین و گردآوری مقاله همکاری نموده اند
سپاسگزاری به عمل میآید.
 .9منابع :باید به ترتیب به کار رفته در متن ،داخل دو کمان ،شماره گذاری و در صفحه ی جدا تایپ گردد .نحوه ی نگارش انواع
منابع مطابق با قوانین ونکور و به شرح زیر است .همچنین منابع فارسی ،به انگلیسی برگردانده شود و در انتها درون کروشه
ذکر گردد ]In Persian[ .عبارت:


مقاله :نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،حرف اول نام نویسنده .عنوان مقاله .عنوان اختصاری مجله .سال انتشار .دوره
انتشار .شماره صفحات.



کتاب :نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) ،عنوان فصل ،نام ویراستار ،عنوان کتاب،
شماره چاپ ،محل انتشار ،ناشر ،سال ،شماره صفحات.



الکترونیکی :نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) ،ناشر ،سال نشر ،شماره صفحات،
نشانی اینترنتی.



همایش :نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،تاریخ و
محل برگزاری ،شماره صفحات.



پایان نامه :نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،حرف اول نام نویسنده (نویسندگان) ،سال انتشار ،عنوان پایان نامه ،نام
دانشکده و دانشگاه.
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