
  

 

  :راهنماي تهيه و پذيرش مقاله

مقاالت گردآوري . است آبزيان زينتي  علوم اب  مرتبطهاي پژوهش  نتايج نشرو  توسعه، ترويج  مجله  هدف 

  :مقاله ارسالي بايستي داراي ويژگي هاي ذيل باشد. دنو پژوهشي در اين مجله قابل چاپ مي باش

از منابع متعدد  بهره مندي -3ري و به روز بودن موضوع، ابتكار و نوآو -2فرضيه و استدالل دارا بودن  -1

كه قبالً منتشر  خواهند بودهايي قابل  تنها مقاله. شيوه نگارش و قواعد ويراستاريرعايت  -4اصلي و جديد 

هاي ارائه شده براي بررسي  ضمناً مقاله. ديگر است مجالت آنها در نشر  عدم اند و نويسنده متعهد به نشده

به همراه خالصه مقاالت  نشريه، فارسي زبان. شده باشند سالهاي ديگر ار ايد هم زمان به مجلهو چاپ نب

  . است به زبان انگليسي 

 

 :ساختار مقاله

پژوهشي يا رساله و نام استاد راهنما و   عنوان طرح ،مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله  براي مقاله. 1

). دنشو با نام استاد راهنما و دانشجو به صورت توأم منتشر مي گونه مقاالت اين( مشاوران نيز اعالم شود

اي  از سوي چند نويسنده باشد، ارائه مقاله و تمام مكاتبات بايد توسط نويسنده اي بنابراين چنانچه مقاله

ه در اولين صفح نويسندگان  نام  همچنين اعالم ترتيب درج . عهده دارد را به  مقاله  مسؤوليت  كه انجام شود

ايميل در پايين اولين صفحه  و آدرس ، نمابردرج شماره تلفن. مقاله، توسط كليه نويسندگان، ضروري است

   :طور كلي در آدرس نويسندگان بايد قط به نويسنده مسؤول اختصاص دارد و بهمقاله ف

 بايد در قسمت آدرس نويسنده مسؤولنام دانشگاه، واحد دانشگاهي يا دانشكده، گروه، شهر، كشور و 

  .درج شود * عالمت ستاره

  .كوتاه، گويا و بيان كننده محتويات مقاله: عنوان. 2

 و آيينه تمام نما و فشرده بحث) كلمه 170حداكثر (سطر  12و حداكثر  8حداقل : چكيده. 3

منظور تسهيل در جستجوي  كلمه و ايفا كننده نقش نمايه و فهرست به 6تا  4بين : ها كليد واژه.4

 .كيالكتروني

 .و هدف آن انجام تحقيق ضرورت سوابق مرتبط، بيان كننده مسأله تحقيق،: مقدمه. 5

و همينطور . . . هاي مورد بررسي و  برداري، آزمايشگاهي، فرمول هاي نمونه بيانگر روش: ها مواد و روش. 6

به نگارش اين  براي مقاالت گردآوري نياز .)بايست مستدل و با ذكر منبع باشند كه مي( هاي آماري روش

 .بخش نمي باشد

صورت  هاز كل مقاله ب ر فارغكه هر جدول يا نمودا طوري هب(صورت جدول يا نمودارهاي گويا  هب: ايجنت. 7

وهش حاضر ارائه ژدر اين بخش صرفاً نتايج پ(و توضيحات مرتبط ) مستقل قابل درك و تفسير باشد



 

 

براي مقاالت گردآوري  .)تفسير نتايج خودداري گردد بايست از مقايسه با تحقيقات ديگر يا شود و مي مي

  .نياز به نگارش اين بخش نمي باشد

بدون ذكر كليات به تفسير نتايج تحقيق و مقايسه آن با نتايج مشابه يا مغاير : بحث و نتيجه گيري. 8

  .شود پرداخته مي

شبرد تحقيق ، محققين را صورت نياز در اين بخش از مقامات يا افرادي كه جهت پيدر : سپاسگزاري. 9

 .گردد اند با ذكر نام قدرداني مي ياري نموده

حروف الفبا و با فرمت زير و پس از آن منابع انگليسي نوشته ترتيب ابتدا منابع فارسي : فهرست منابع. 10

  .شوند مي

  : كتاب  -

عنوان  .سال انتشار ،.نام، نام خانوادگي نويسنده دوم، حرف اول .حرف اول نام، نويسنده اول نام خانوادگي

نام خانوادگي و نام ( .تعداد صفحات .شماره چاپ .محل نشر. نام ناشر .نام مترجم يا مصحح .كتاب

  ).گردد Boldنويسندگان و سال نشر 

 :مثال �

معاونت . شكوري، م: مترجم. آوري تكثير و پرورش متراكم ميگو فن. 1376، .ان. ، سوييني، ج.آ. ويبان، ج

  .ص168. چاپ اول. تهران. اداره كل آموزش و ترويج -رش آبزيانتكثير و پرو

  

  : مقاله  -

عنوان . ، سال انتشار.، نام خانوادگي نويسنده دوم، حرف اول نام.نام خانوادگي نويسنده اول، حرف اول نام

  .)گردد Boldنام خانوادگي و نام نويسندگان و سال نشر . (تعداد صفحات. محل انتشار مقاله. مقاله

 :مثال �

تاثير ال كارنيتين روي مراحل اوليه رشد ماهي سفيد . 1381، .م.و نظري، ر. ، اورجي، ح.ج.آبادي، س سيف

  .83-77فحات ص، شماره دهممجله علوم دريايي ايران، . درياي خزر

ام نام خانوادگي و ن( دنگردمرتب  الفبا فهرست منابع انگليسي به ترتيب حروفدر ادامه منابع فارسي، . 11

  :)Boldنويسندگان و سال نشر 

 ):كتاببراي (  مثال �

Gatlin, D.M., 2002. Nutrition and fish health. In: Fish Nutrition. (Ed. By Halver, 

J.E. an), pp. 671-702, Academic press, Sandiego, CA. USA. 

 

 



 ):براي مقاله(  مثال �

Kikuchi, K., 1999. Use of defatted soybean meal as a substitute for fish meal 

in diets of Japanese flounder (Paralichthys olivaceus). Aquaculture, 179: 3-11. 

 

  .ها به انگليسي شود صفحه اول مقاله، چكيده، كليد واژه. 12

نام و ( پس از نقل مطلب) نام خانوادگي، سال اثر(درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت . 13

 .)سال منابع انگليسي درون متن به همان زبان اصلي نگاشته شود

 .هاي خارجي در پاورقي هاي خاص و واژه درج شكل التين نام. 14

در ارجاعات التين، اسم نويسنده و ساير اطالعات الزم به فارسي و شكل التين آن در پاورقي آورده . 14

 .شود

 .صفحه باشد 15حداكثر ) هاي مقاله با احتساب تمام بخش(حجم مقاله . 15

  .وابط راهنماي تهيه و پذيرش مقاله باشد، قابل بررسي نخواهد بودضاي خارج از  چنانچه مقاله -

از استرداد مقاالت دريافتي آبزيان زينتي حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت براي مجله محفوظ و  -

  .معذور است

و سردبير خواهد هيأت تحريريه  تأييد چاپ در مجله، پس از نظر داوران، با ها براي تأييد نهايي مقاله -

 .بود

 .شود پذيرفته مي تنها در شرايط خاص و ارايه نكات جديدترجمه صرفا مقاله  -

 

  :ي زير نگارش گرددالگو بايد طبق  مقاله -

و متن  11فونت  Nazanin  Bسانتيمتر، متن فارسي با قلم  2، چپ و راست 5/2ين و پاي4با حاشيه باال  

و  Windows xp، تحت محيط Word 2007افزار  ، نرم10، فونت Times New Romanالتين با قلم 

 .ارسال شود

در عنوان و كل متن مقاله اسامي علمي ايتاليك نوشته . (نوشته شود B Titr 16عنوان مقاله با فونت  -

  )شوند

 .شود نوشته ) B Yagut 14نام نويسنگان با فونت  -

  .نوشته شود B Yagut 11 آدرس نويسندگان با فونت-

باشد و چكيده بايد طوري باشد كه در همان قسمت تنظيم شده B Compset 12 فونت چكيده بايد  -

فاصله بين خطوط . هم خواهد ريخت و نويسنده به دردسر خواهد افتاد قرار گيرد در غير اينصورت فرمت به

  .باشد 7/0ورفتگي خط اول هم بوده و ت  Exactly 17بايد 



 

 

  .نوشته شود B Compset 12 فونت كلمات كليدي-

بوده با فاصله بين خطوط   Nazanin  B 11بايد  منابع از مقدمه تا سر فهرست مقاله اصلي متنفونت  -

Exactly 17    0.7و تورفتگي خط اول هم   

 گيري، سپاسگزاري و فهرست منابع يجهها، نتايج، بحث و نت مقدمه، مواد و روش: شامل فونت عناوين -

  .باشد  B Titr 14 (Bold(بايد

ها هم به عنوان نمونه به شكل زير شماره  عناوين از بخش مقدمه بايد شماره گذاري شود و زير عنوان –

  :گذاري شوند

  مقدمه -1

  ها مواد و روش -2

  )حذف شود(زيست سنجي -2-1

  

و كلمات داخل Nazanin  11B (Bold)ها با فونت و شكلدر بخش جداول عناوين جداول، نمودارها  -

متن درون كليه جداول و شكلها بايستي فارسي  ..معمولي نگارش شود  Nazanin  11Bجداول با فونت 

  .باشند

چين  وسط هاي جدول .فاقد خطوط عمودي و افقي باشد بايست بجز سر تيتر درون آن مي ها جدول  -

  .باشند

  .تمام مي شود حتما بايد زوج باشدصفحه اي كه مقاله   -

معمولي باشد و فهرست منابع انگليسي با فونت  Nazanin  11 Bفهرست منابع بايد با همان فونت  -

Times New Roman 10  فاصله بين خطوط . باشدExactly 17     

  .نگارش شود Times New Roman   10كليه كلمات انگليسي داخل متن با يك قلم ريزتر -

 Times  9  و در بخش انگليسيB Nazanin 10 نت مطالب پاورقي هم بايد در بخش فارسي فو -

New Roman  باشد.  

كلماتي كه در آنها همزه به كار رفته است مثل مسئول بايد به شكل مسؤول و يا كلمه مسئله بايد به شكل  -

  .مسأله نگاش شود

مي نبايد ) مي باشد(هم پيوسته هستند مثل  كه بهدر نگارش كلمات بسيار دقت شود براي مثال كلماتي   -

در » ي«جهت انجام اين كار پس از كلمه . باشد) باشدمي(از باشد فاصله زيادي داشته باشد بايد به شكل 

  . )از نيم فاصله استفاده نماييد( زمان نگه داشته و سپس باشد را تايپ كنيد را هم  -و    ctrlكليد » مي«

  .متني نقطه بايد پس از پرانتز قرار گيرددرون  منابعدر   -



 .گردد ميهاي مجله بر پايه نظم الفبايي نام نويسندگان مرتب  مقاله  -

 .آن است )نويسندگان(مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهده نويسنده   -

 .نقل و اقتباس با ذكر مأخذ آزاد است -

 
  ها به شكل زير كامل شودنعنوان، نام نويسندگان و آدرس آ

  عنوان
، نام و نام خانوادگي نويسنده  2، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم*1نام و نام خانوادگي نويسنده اول

  ....  3سوم

  :دانشكده، شهر، كشور، صندوق پستي دانشگاه، -1

 :دانشكده، شهر، كشور، صندوق پستي دانشگاه، -2

  :تيدانشكده، شهر، كشور، صندوق پس دانشگاه، -3

  پست الكترونيك نويسنده مسئول*


