راهنمای تهیة مقاله
مجلة تخصصی تولیدات دامی (مجلة کشاورزی سابق) نشریة علمی  -پژوهشی پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران است که به
صورت دوفصلنامه در سال (بهار و پاییز) منتشر میگردد .مقاالت تحقیقی ( )Research Papersکه در زمینة علوم مربوط به
زبان فارسی برای چاپ در این نشریه پذیرش میشوند ،نباید قبالً در نشریة دیگری چاپ و یا بهطور همزمان به دیگر نشریات
ارسال شده باشند .مقاالتی که چکیده آنها در مجامع علمی داخلی و خارجی ارائه و چاپ شدهاند ،مستثنی هستند .این نشریه
از پذیرش یادداشت علمی ( )Short Communication (Letterیا مقالة کوتاه معذور است.

قلم تیترها:

Bzar Bold 12

قلم متن:

Blotus 12

قلم مطالب انگلیسی متن:

Times New Roman 10

عنوان شکلها و جدولها:
مطالب داخل شکلها و جدولها:

Blotus bold 11

 Blotus bold 10و Times New Roman bold 8

روش نگارش:
 تعداد صفحات قابل قبول حداکثر  21صفحه است. در نگارش مقاله توصیه میشود تا حد امکان از بهکار بردن واژههای بیگانه پرهیز شود .استفاده از واژههای مصوبفرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران که در مجموعه کتابهای فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی چاپ دانشگاه تهران
گردآوری شده ،توصیه میگردد.
 اسامی و واژههای علمی ،مکانها ،مواد و سایر اصطالحات خارجی را در متن مقاله به زبان فارسی بنگارید و با گذاشتنشماره در قسمت باال و سمت چپ این واژه ،خواننده به زیرنویس ( )Footnoteهمان صفحه که در آنجا واژة مورد نظر به
زبان اصلی نوشته شده است ،هدایت شود.
 در متن مقاله ،اعداد صفر تا نه به حروف و اعداد  21به باال به عدد نوشته شود (به استثنای اعداد داخل جدولها ،شکلها وشماره رفرنسهای ارائه شده در پایان جمله و شمارهگذاری فرمولها).
 در متن مقاله % ،به صورت کلمة درصد نوشته شود (به استثنای جدولها و شکلها). در مرحلة اولیه ،جهت ارسال مقاله برای داوری ،نیازی به ارائة دوستونی متن مقاله نیست و مقاله یکستونی تایپ گردد. چکیدة فارسی و انگلیسی در دوبرگة جداگانه بهترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد. زیرنویسها ( )Footnotesبهصورت خودکار وارد شوند. فرمت جدولها از نوع راست به چپ باشد. کادر اطراف نمودارها حذف شود. نمودارهای رسم شده در نرمافزارهایی از قبیل اکسل ( )Excelبهصورت عکس نباشند. میان کلمه و نقطه ( ،).کاما ( ،)،عالمت سؤال (؟) و پرانتز () فاصله نباشد و بعد از این عالمتها یک فاصله ( )Spaceدرجگردد.
 شمارة فرمولها در داخل پرانتز نشان داده شوند .مثال:تجزیهپذیری درصد = )a + b (1 - e-ct

)2

 در چکیدة فارسی ،متن مقاله ،جدولها و شکلها ،تاریخها به شمسی و فقط در چکیده انگلیسی به میالدی ارائه گردد. بخشهای مختلف مقاله پاراگرافبندی شود .به عنوان مثال ،مقدمه در یک پاراگراف ارائه نشود.بخشهای مختلف مقاله
قسمتهای مختلف مقاله بهترتیب شامل :برگة شناسه و تعهدنامه ،عنوان ،چکیده ،کلمات کلیدی ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج
و بحث ،پیشنهادها ،تشکر و قدردانی (اختیاری) ،منابع مورد استفاده ،عنوان انگلیسی ،چکیدة انگلیسی ،کلیدی انگلیسی است.
فایل تعهدنامه به عنوان فایل پیوست ارسال گردد.
فایل تعهدنامه
اطالعات خواستهشده به طور کامل برای تمامی نویسندگان درج گردد .درج شماره تلفن همراه و نیز پست الکترونیکی تمامی
افراد ضروری است.
برای درج مرتبة علمی ،درج کلمة عضو هیئت علمی کافی نیست .رتبة علمی مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد درج گردد.
امضای تمامی نویسندگان در این فرم الزامی است و امضا از طرف دیگران قابل پذیرش نیست .در صورت عدم دسترسی به

دیگر اعضا ،امضای اسکن شده در فایل درج گردد.

از درج ایمیلهای غیرفعال ( )Expiredخودداری گردد.
فایل تعهدنامه به عنوان فایل ضمیمه بارگذاری شود.
عنوان فارسی مقاله ،چکیده و کلمات کلیدی (صفحه اول)
عنوان مقاله بایستی کوتاه و از محتوای مقاله برگرفته شده باشد و به سهولت برای خواننده قابل درک باشد .عنوان مقاله
نباید بیش از  21حرف باشد .در عنوان مقاله و چکیده بهجز در موارد مقیاسهای استاندارد از کلمات اختصاری استفاده نشود.
چکیدة فارسی در یک پاراگراف و حداکثر در  21سطر ارائه گردد و در بخش چکیدههای فارسی و انگلیسی ،نام و مشخصات
نویسندگان حذف شود .چکیده باید بیانگر مسئله ،هدف ،روش و نتایج تحقیق حاضر باشد .در پایین چکیده ،کلمات کلیدی
ذکر گردد .در این بخش ،حداقل  1کلمة کلیدی به ترتیب حروف الفبا نوشته شود .کلماتی که در عنوان مقاله آمده است نباید
مجدداً در کلمات کلیدی تکرار

شوند.

مقدمه (صفحة دوم)
مقدمه در یک صفحه ارائه گردد و در آن ضمن مرور پژوهشهای پیشین ،در پاراگراف آخر هدف پژوهش توضیح داده شود.
مواد و روشها (صفحة سوم)
در این بخش ،نحوة انجام پژوهش (شامل مواد و وسایل مورد استفاده ،روشهای ارزیابی ،طرح آماری و نحوة تجزیه آماری
دادهها) توضیح داده شود.
نتایج و بحث
نتایج حاصل از پژوهش را می توان به صورت جدول و شکل ارائه کرد و فقط تحلیل نتایج را در متن آورد .بعضی نتایج ساده
را میتوان در داخل متن و بدون ارائة جدول یا شکل ارائه کرد .هر جدول یا شکل بایستی دارای عنوان مشخصی باشد .عنوان
باید تا حد ممکن واضح و بیانگر محتوای جدول و شکل مربوط باشد ،به گونهای که خواننده بدون مراجعه به متن بتواند

تمامی اطالعات مورد نیاز برای درک جدول را مشاهده نماید .برای نوشتن عنوان «جدول» (یا «شکل») باید پس از ذکر کلمة
«جدول» (یا «شکل») ،شمارة آن و سپس یک خط تیره و بعد از آن عنوان جدول (یا شکل) ،نوشته شود .تاریخهای مورد اشاره
در متن جدولها (یا شکلها) ،به شمسی درج گردد .همچنین ،نتایج حاصل از آزمایش با نتایج سایر پژوهشها مقایسه شود .تا
حد ممکن بایستی موارد اتفاق نظر و یا اختالف نتایج این پژوهش با پژوهشهای دیگر در این زمینه بررسی شود ،سپس
کاربردهای نتایج پژوهش و استنتاج اساسی از آن ،در قالب نتیجهگیری کلی ارائه شود.
الزم است تفاوت میانگینها در جداول یا شکل ها با استفاده از حروف کوچک انگلیسی نشان داده شوند .چون مقایسه
آماری میانگینها در جدولها ارائه میشود ،لذا ارائة جدول تجزیه واریانس ( )ANOVAو ارقام مربوط به مجموع مربعات و
واریانسها ضرورت ندارد.
 در هر قسمت از مقاله که به یک جدول و یا شکل اشاره شد ،بالفاصله بعد از پاراگراف ،جدول و یا شکل مربوط ارائه شود. در شکلها و جدولها ،اعداد و مطالب به فارسی درج گردند (فونت مطالب داخل شکلها و جداول.)Lotus Bold 10 B : عنوان منحنی ،نمودار و شکل تحت عنوان «شکل» در زیر آن ذکر گردد (وسطچین). عنوان جدول در باالی آن درج گردد (وسطچین). داخل متن جدول نبایستی خطوط افقی یا عمودی کشیده شود. هر ستون جدول باید دارای عنوان و واحد مربوط به آن ستون باشد ،مگر اینکه تمام ستونها دارای واحد یکسان باشند کهدر این صورت باید واحد مربوط را در عنوان جدول قید کرد.

 برای بیان توضیحهای اضافی درخصوص هر جدول ،میتوان بهترتیب از عالیم اختصاری † ††† ،†† ،و  ...در متن جدولاستفاده کرد و با نشان دادن آنها در زیر جدول و ارائة توضیح ،اطالعات الزم را در اختیار خواننده قرارداد.
 اشکال کامپیوتری ،ترسیمی و عکسها باید کامالً واضح باشند. اعداد ارائه شده در جداول جهت سهولت در مقایسه ،تا یک و یا دو رقم اعشار گرد شوند.تشکر و قدردانی (اختیاری)
نویسنده(گان) میتوانند از اشخاص ،سازمانها و افراد حقیقی یا حقوقی که امکانات اجرای پژوهش مانند تأمین بودجه ،وسایل
آزمایشگاهی ،صحرایی و جزآن را فراهم نمودهاند و یا در اجرای طرح کمک کردهاند ،تشکر و قدردانی نمایند .قدردانی از
داوران و دیگر نویسندگان مقاله همچنین درج واژههای دکتر و مهندس قابلپذیرش نیست.
این بخش در بررسی اولیه حذف شود و در صورت پذیرش مقاله ،در زمان ویراستاری و صفحهآرایی به متن اضافه شود.
منابع مورد استفاده
در بخش «منابع مورد استفاده» ،فقط منابع ذکر شده در متن مقاله مطابق دستورالعمل زیر ارائه شوند .تمامی منابع ارجاع داده
شده در متن باید در این بخش آورده شوند .ابتدا ،منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی براساس حروف الفبا شمارهگذاری و
تنظیم شوند .در مورد مقاالت ،به ترتیب باید نام خانوادگی نویسنده ،حرف اول نام نویسنده ،تاریخ انتشار مقاله در داخل
پرانتز ،عنوان مقاله ،عنوان کامل مجله ،شمارة جلد ،شمارة مجله در داخل پرانتز و بعد از دونقطه ،اولین و آخرین صفحات
مقاله ارائه شوند .مثال:

مقاالت
:مقالة فارسی با یک نویسنده
:)2(21 . پژوهش و سازندگی.) تأثیر سطوح پروبیوتیک بر چربیها و گلبولهای خون جوجههای گوشتی2131(  کریمی ک.2
.2-01
:مقاله فارسی با دو نویسنده یا بیشتر
 علوم کشاورزی.) مطالعه مقدماتی تعیین ویژگیهای الیاف شترهای بومی ایران2131(  و ایزدی ن. طاهرپور ن،. صالحی م.1
15.-01 :)1(10 .ایران
 ) واکنش ارقام مختلف توت به بیماری سفیدک پودری و تأثیر2131(  و صیداوی ع ر. ع. میرحسینی مقدم س،. ر. بیژننیا ع.1
.11-15 :21 . پژوهش و سازندگی.آن بر پارامترهای کیفی برگ توت
:مقاله انگلیسی با یک نویسنده
1 . Chaudhry AS (2000) Rumen degradation in sacco in sheep of wheat straw treated with calcium oxide, sodium
hydroxide and sodium hydroxide plus hydrogen peroxide. Animal Feed Science and Technology 83(3-4): 313323.

:مقالة انگلیسی با دو نویسنده و بیشتر
1 . Chaudhry AS and Mohamed RAI (2011) Using fistulated sheep to compare in sacco and in vitro rumen
degradation of selected feeds. Animal Production Science 51(11): 1015-1024.
2 . Chaudhry AS, Cowan RT, Granzin BC and Klieve AV (2001) The nutritive value of Rhodes grass (Chloris
gayana) when treated with CaO, NaOH or a microbial inoculant and offered to dairy heifers as big-bale silage.
Animal Science 73(2): 329-340.

چکیدة مقاله
).Abst(  ولی کلمه، روش نوشتن آن همانند مقاله است،) چاپ شده استAbstract( در صورتیکه مقالهای به صورت خالصه
: مثال.در قسمت آخر در داخل پرانتز درج شود
Animal Science. 24: 1004 (Abst.).
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پایاننامه
 .2پناهی ا ( )2100مطالعه خصوصیات کیفی چربی گوسفندان نژاد بلوچی ،کردی و بادغیسی .پایاننامه کارشناسی ارشد.
دانشگاه تهران.
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نحوة ارجاع منابع مورد استفاده در متن مقاله
ارجاع معموالً پس از یک مطلب مهم قید میشود و فقط شماره منبع مورد استفاده در پایان جمله و در داخل پرانتز نوشته
شود .لذا از نوشتن نام محققان به زبان فارسی و یا انگلیسی در متن مقاله خودداری شود .مثال:
 با مصرف آنتیبیوتیکهای محرک رشد در جیرة غذایی ،به دلیل کاهش فلور میکروبی دستگاه گوارش ،تغییر و تبدیلبیولوژیکی اسیدهای صفراوی در دستگاه گوارش ،انجام نمیگیرد (.)1
 پروبیوتیکها ،افزودنی های زنده میکروبی هستند که با ایجاد تعادل در جمعیت فلور میکروبی روده ،از عفونتهای گوارشیپیشگیری نموده و بر بهبود عملکرد حیوان و تقویت سیستم ایمنی اثر مثبت دارند ( 1و .)2
عنوان و چکیدة انگلیسی (( )Abstractصفحة آخر)
در آخرین صفحه ،عنوان ،چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی ارائه شود و چکیده حداکثر  21سطر باشد .چکیدة انگلیسی ترجمة
کامل و صحیح چکیدة فارسی باشد و درصورت تغییر و بازنگری چکیدة فارسی ،تغییرات در چکیدة انگلیسی نیز اعمال شود.
تاریخهای مورد اشاره در چکیدة انگلیسی باید به میالدی تبدیل شوند .کلمات کلیدی عیناً ترجمة کلمات کلیدی فارسی
(بهترتیب از  Aتا  ) Zو حرف اول کلمات با حرف بزرگ باشد .کلمات کلیدی انگلیسی ارائه شده براساس حروف الفبا و عیناً

ترجمة کلمات فارسی باشد .چکیدة انگلیسی باید ترجمة کامل و صحیح چکیدة فارسی باشد و در صورت تغییر و بازنگری
چکیدة فارسی ،تغییرات در چکیدة انگلیسی نیز اعمال گردد .کلماتی که در عنوان مقاله آمده است ،نباید مجدداً در کلمات
کلیدی تکرار شوند.
تذکرات مهم
 اعضای هیئت تحریریه در عدم پذیرش ،پذیرش و یا هر گونه ویرایش الزم در زمان چاپ مقاله ،آزاد است. مسئولیت کامل نظرهای ابراز شده در مقالهها و نیز رعایت حقوق مؤلفان و پژوهشگران به عهده نویسنده(گان) مقاله است. اصل مقاله و کلیة تصاویر و نگارههای ارسالی در بایگانی مجله نگهداری میشود و قابل عودت نیست. مقاالتی که مطابق راهنمای تهیة مقاله نشریه تولیدات دامی تهیه نشده باشند ،برای داوری ارسال نخواهند شد. اسامی نویسندگان به همان ترتیب که در زمان تشکیل پرونده درج گردیده ،در زمان چاپ مقاله ارائه خواهد شد و هیچتغییری در ترتیب و یا تعداد نویسندگان اعمال نمیگردد.
 به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشتباههای احتمالی ،توصیه میشود که نویسنده(گان) پیش از ارسال مقاله به این مجله ،ازهمکاران ذیصالح خود تقاضا نمایند که آن را مطالعه نموده و کاستیهای احتمالی را گوشزد کنند.
 نویسندة مسئول مکاتبات فایل مقاله و فرم تعهدنامه را به ایمیل نشریه ارسال نمایند و حتماً کد رهگیری از مدیر اجرایینشریه درخواست کنند.

نویسندة مسئول مکاتبات میتواند پس از گذشت یک ماه از ارسال مقاله ،جهت پیگیری پرونده «ایمیل پیگیری» ارسال نمایند.
کد رهگیری ،نام نویسندگان و شماره تلفن همراه نویسنده مسئول مکاتبات در ایمیل ارسالی درج گردد.
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