مجله تحقیقات آزمایشــگاهی دامپزشکی ،بصورت دو فصلنامه و به منظور انتشــار نتايج پژوهشهاي كاربردي و بنيادي در زمينه های

مختلف علوم آزمايشــگاهي منتشــر می شــود .این دو فصلنامه آماده دريافت مقاالت پژوهشــي اصلی ( ،)Original articlesمقاالت كوتاه

علمي ( ،)Short communicationsگزارشــات موردی ( ،)Case reportنامه به ســردبیر ( )Letter to editorو مقاالت تحليلي

( )Review articlesمی باشد.

 -1نویســنده و نویســندگان موظفند همراه با مقاله ،نامه تأییدیه مبنی بر عدم ارسال همزمان مقاله برای سایر مجالت و عدم انتشار
کامل و یا بخشی از آن در سایر مجالت ،ضمیمه نمایند.

 -2نویسنده و یا نویسندگان ،مسؤول صحت مطالب نوشته شده در مقاله خود هستند.
 -3استفاده از مطالب مجله با ذکر منبع بالمانع است.

 -4هیأت تحریریه در قبول ،رد ،تغییر در متن و خالصه کردن مقاله به صورت گزارش کوتاه ،مختار است.
 -4مدارک دریافت شده در رابطه با مقاله ،به نویسنده و یا نویسندگان عودت نخواهد شد.

 -5مقاالت پذیرفته شده بر حسب تاریخ دریافت ،پس از داوری و اعالم پذیرش منتشر خواهند شد.

روش تهیه مقاله:

 -1مقاالت بايد در كاغذ  A4با رعايت  2سانتيمتر فاصله بين سطرها و  3سانتيمتر در حاشيه و با نرم افزار WORD 2003 - 2007

تايپ شود.

 -2ارسال مقاله به دو صورت امکان پذیر می باشد:

الف :مقاالت بايد در  4نسخه و همراه با لوح فشرده حاوي مقاله ،به طوري كه يك نسخه با مشخصات كامل نويسندگان و سه نسخه

بدون نام و نشــانی نويسندگان باشد ،به آدرس پســتی مجله و یا به صورت پیوست از طریق پست الکترونیکی به آدرس الکترونیکی
مجله ارسال گردد.

ب :ابتدا نویسنده مقاله در سامانه مجله به آدرس اینترنتی  http://jvlr.journals.semnan.ac.irثبت نام نموده و نوشتارها و

مقاالت خود را بصورت  on-Lineارســال می نماید .در صورت ارســال مقاله بصورت  On-Lineنویسنده مسئول می تواند کلیه
مراحل بررسی ،داوری ... ،مقاله خودرا در سامانه مجله مشاهده نماید .لذا در صورت امکان از ارسال مقاالت به آدرس پستی خودداری

نمائید ،عکس ها و نمودارهای به کار رفته به صورت جداگانه در قالب فایل  TIFFیا  JPEGارســال گردد .لطفا در هنگام اســکن
تصاویر  dpiحداقل  300باشد.

 -3مقاالت اصیل و گزارشــات كوتاه علمي باید حاوی عنوان ،نام نویسنده و یا نویسندگان ،نشاني محل كار آن ها ،خالصه فارسي و

خالصه انگليسي (حداکثر  200کلمه) ،كليد واژههاي فارسي و انگليسي ( 5 -3کلمه) ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتایج ،بحث ،تشکر و
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شرایط پذیرش و نگارش مقاالت

1

قدردانی و فهرست منابع مورد استفاده بوده ،حداکثر در  15صفحه تهیه شده باشد.

 -4صفحه اول مقاله باید شــامل عنوان مقاله ،نام نويســنده و يا نويســندگان و نشــاني محل كار نويســندگان باشد .همچنین

مشــخصات نويســنده مسؤول با ستاره مشخص شــده و همراه با نشاني كامل ،شــماره تلفن ثابت و همراه ،شماره نمابر و آدرس

الکترونیکی ارسال گردد.

 -5خالصه فارســي و خالصه انگليسي بايد دقيق ًا مطابق با يكديگر بوده و اهداف ،مواد و روشها ،نتايج ،نتيجهگيري و كليد

واژههاي فارسي و انگليسي را در بر بگیرد.

 -6مقدمه ،باید شامل مروری بر کارهای انجام شده و ارائه هدف موردنظر نويسنده باشد.

 -7مواد و روش ها ،باید حاوی کلیه اطالعات مربوط به تعداد نمونههای مورد استفاده (از جمله حیوانات) ،وسایل مورد استفاده و

روش های به کار برده شده باشد .در انجام فعاليت هاي پژوهشي مربوط به موضوع مقاله ،بايد اصول پژوهشي رعايت شده و تأييديه
كميته اخالق مؤسسه مربوطه در رابطه با موضوعاتي كه روي حيوان و انسان صورت گرفته است نیز ضميمه گردد.

 -8نتایج ،در این بخش باید یافتهها به روش مناســب و قابل اســتفاده به صورت متن ،جدولها ،اشکال و تفسیر آن ها ارائه شده و

از تکرار آن ها در متن خودداری شود.

 - 9بحث ،نتايج به دســت آمده از تحقیق در این بخش باید مورد تجزيه و تحلیل قرار گرفته و با ســایر اطالعات موجود علمی در
این زمینه در ایران و دنیا مقایسه شود.

 -10جدول ها ،نمودارها و تصاویر باید در صفحات جداگانه همراه با زيرنويس و بر حسب شماره داده شده در متن قرار گیرد و

جای آن ها در متن مشخص گردد.
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 -11در صورت استفاده از مخففها و نشانهها ،يك بار مشروح آن ها به طور كامل در اولین استفاده در متن نوشته شده از بکار بردن
مجدد آنها در عنوان مقاله و خالصه مقاله خودداری گردد.

                                                      

 -12ذکر منابع در متن :اگر مقاله یک نویســنده داشــته باشد به صورت «اســامی »1389 ،و اگر نویسندگان دو نفر باشند به

ی های
صورت «یوســفی و گیالنپور ،»1382 ،و بیش از دو نویســنده به صورت «ســلیمی و همکاران »1386 ،با رعایت نقطهگذار 

الزم نوشته شود .در صورتی که یک مطلب در دو منبع متفاوت آمده باشد ،مشخصات هر دو منبع به ترتیب حروف الفبا در یک پرانتز

ذکرگردد (اسالمی و همکاران1388 ،؛ تاجبخش و نادعلیان .)1357 ،در صورتی که منبع مورد استفاده به زبان انگلیسی باشد بایستی

ضمن رعایت موارد فوق اســم نویسنده به زبان انگلیسی در متن آورده شده و کلمه همکاران و سال به فارسی نوشته شود (Nazifi

و همکاران.)1998 ،

 -13ليســت منابع :اين قســمت بايد حاوی عنوان و آدرس کلیه مقاالت ،کتابها و یا بخشــی از آن ها ،پایاننامه های معتبر و
منابع اخذ شده از اینترنت بوده و بر حسب حروف الفبا و در ابتدا منابع فارسی و سپس منابع انگلیسی به شرح زیر ذکر شوند.

  

مقاالت فارسي:

نام خانوادگی نویسنده (گان) و حرف اول نام نویسنده (گان) ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره مجلد و شماره صفحات .مانند:
اســامی ،ع.؛ فیروزوند ،ی.؛ بکائی ،س.؛ رونقی ،ه .1388 .بررسی رابطه بین تعداد کرم بالغ و تعداد تخم  در گرم مدفوع گوسفندان
آلوده به دیکروسلیوم دندریتیکوم .مجله دامپزشکی و آزمایشگاه.16-9 ،)1(1 .
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 -14مقاالت مروري :اين نوع مقاالت بايد حداقل داراي سه منبع از نويسنده اول و  20منبع از ساير محققین باشد و شامل كليات،

تاريخچه ،روشهاي كلي مطالعات انجام شده ،بحث ،نتيجهگيري ،منابع و پيشنهادها باشد.
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