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نکات مهم:
* مقاله نباید به شکل کامل به چاپ رسيده باشد یا همزمان براي چاپ به نشریات دیگر ارسال شده باشد.
* نشریه در ویرایش مقاالت آزاد است.
* براي هر مقاله ارسالی به دفتر نشریه دو فایل الزم است و نيازي به ارسال تصاویر و نمودارها به صورت فایلی جداگانه نيست.
 -1یک فایل ضميمه حاوي عنوان فارسی مقاله عنوان کوتاه فارسی ،اسامی فارسی نویسندگان ،آدرس نویسندگان به فارسی طبق
فرمت درون کادر ،پست الکترونيک نویسنده مسؤول ،عنوان انگليسی مقاله ،اسامی انگليسی نویسندگان ،آدرس انگليسی
نویسندگان طبق فرمت درون کادر ،پست الکترونيک نویسنده مسؤول.

عنوان فارسي مقاله
(فونت ب نازنين؛ اندازه  11بلد)

عنوان فارسي کوتاه شده مقاله
(فونت ب نازنين؛ اندازه  12بلد)

نام و نام خانوداگي نويسنده اول ،*1نام و نام خانوداگي نويسنده دوم... ،2
(فونت ب نازنين؛ اندازه  11بلد)
-1

مرتبه دانشگاهی ،گروه آموزشی یا پژوهشی ،دانشکده یا پژوهشکده ،دانشگاه یا پژوهشگاه یا مؤسسه ،شهر -کشور.

(فونت نازنين؛ اندازه )11
پست الکترونيک نویسنده مسؤول:

The english title of article
)(Times New Roman, 16bold

Family, The abbreviation of name (first author)1*; Family, The
… ;abbreviation of name (second author)2
)(Times New Roman, 14bold
1. The affiliations of Authors such as Persian
)(Times New Roman, 10Regular

Corresponding Author Email:
توجه :اسامی و محل کار در فایل اصلی ارسالی به نشریه باید حذف شود
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 -2فایل اصلی مقاله که باید فاقد اسامی نویسندگان و آدرس ایشان به فارسی و انگليسی باشد .این فایل شامل موارد زیر خواهد
بود:
اجزای مقاله:
مقالهي ارسالی شامل موارد زیر بوده که در حداکثر  11صفحه تنظيم می شود:
 عنوان :عنوان مقاله باید کوتاه ،گویا و بيانگر محتویات مقاله و حداکثر در  21کلمه باشد .همچنين هر مقاله باید داراي یکعنوان کوتاه ( )short running titleباشد .تعداد حروف عنوان کوتاه مقاله نباید از  01حرف بيشتر باشد.
معرفی نویسندگان (نام و نام خانوادگی و در ذیل اسامی ،مرتبه علمی و محل کار شامل دانشگاه یا موسسه ،دانشکده ،گروه علمی،
شهر و کشور به طور کامل انجام شود .مشخص کردن نویسنده مسؤول همراه با آدرس تماس ،تلفن ،فکس و E-mail
به منظورمکاتبات بعدي ضروري است .مکاتبات مربوط به کليه مراحل پذیرش تا چاپ مقاله با نویسنده مسؤول انجام خواهد
شد( .این قسمت به صورت انگليسی نيز الزم است).
 چکیده :چکيدهي مقاله شامل خالصهاي از مقدمه ،مواد و روش کار ،نتایج و نتيجهگيري است که به صورت یکدست و در یکپاراگراف و در  101تا  201واژه آورده می شود .واژههاي کليدي در انتهاي چکيده در قالب حداقل  1و حداکثر  7واژه نوشته می
شود .چکيدهي انگليسی به همراه واژههاي کليدي دقيقاً باید مطابق چکيدهي فارسی باشد.
 متن :شامل تيترهاي مقدمه ،مواد و روش کار ،نتایج ،بحث ،قدردانی و تشکر و منابع است که نویسنده(گان) نباید عناوین تيترهارا تغيير داده یا در هم ادغام کرده و یا به افزودن تيتري اقدام کنند .تمامی متن نيز در دو ستون تنظيم شود (بر خالف عنوان،
اسامی ،محل کار نویسندگان و چکيده).
 مقدمه :این بخش بيان کننده ي سوابق علمی مطالعه ،ضرورت انجام و اهداف تحقيق یا مشاهده است .به همين منظور درمقدمه باید زمينههاي قبلی پژوهش بهطور مختصر بيان شده و ارتباط آن با موضوع مقاله مشخص باشد و در پایان بهانگيزه کار
انجام شده اشاره شود .الزم به ذکر است که واژه هاي انگليسی موجود در متن یک بار در داخل پرانتز و به دنبال نام فارسی آورده
شود و نياز به نوشتن پاورقی نيست.
 مواد و روش کار :این بخش باید شامل جامعهي مورد بررسی ،نحوهي نمونهگيري و شرح مواد ،روشها و وسایل مورد استفاده بهطور کامل باشد و در صورت لزوم روش هاي مشخص و تعریف شده با ذکر نام ارجاع شده باشد .روش آماري و نام نرم افزار مورد
استفاده نيز بيان شود .از ذکر تيترهاي اضافه در این بخش پرهيز شود.
 نتايج :داده ها و نتایج با ترتيب منطقی در متن ،جداول و نمودارها ،تصاویر و اشکال ارایه شود و فقط از یکی از موارد یاد شدهبراي ارایه ي اطالعات بهرگيري شود و اطالعات موجود در متن مجدداً تکرار نگردد .در صورت بهرهگيري از حروف مخفف در تصاویر
یا جداول حتماً کلمات کامل آن در متن آورده شود .در صورت اشاره به مقادی ر اندازه گيري شده ،تمامی این مقادیر باید براساس
سيستم استاندارد بين المللی یا ضریبهاي دهگان آنها باشد و واحدها به صورت حروف خالصه شدهي آنها و به صورت Italic
آورده شود .از ذکر تيترهاي اضافه در این بخش پرهيز شود.
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 بحث :در این بخش یافتههاي مهم نویسنده یا نویسندگان آورده شود .تأکيد میشود جنبههاي مهم و تازهي تحقيق و نتيجهگيري حاصل از آن نقل شود .دادهها یا دیگر مطالب ذکر شده در مقدمه یا نتایج تکرار نشود .علل تفاوت یا تشابه یافتهها با سایر
منابع و تحقيقات بيان گردد .در پایان بحث در صورت لزوم فرضيههاي جدید بيان ،توجيه و پيشنهادها ارایه شود.
 قدرداني و تشکر (اختياري) :دراین بخش نویسنده راهنمایی و کمکهاي دیگران رایادآوري کرده و بهطورخالصه از آنهاسپاسگزاري مینماید.
 منابع :منابع مورد استفاده حتما با نرم افزار  endnoteو استایل  Vancouverتنظيم شوند .بدیهی است طبق این فرمتارجاعات درون متنی به صورت نام نویسنده ،سال انتشار درون پرانتز خواهد بود .در متن با شمارهي مشخص و به ترتيب حروف
الفباي نام نویسندگان شمارهگذاري شود.
منابعی که انتشار آ ن در مجالت پذیرفته شده اما هنوز نشر نشده است باید با عنوان «زیر چاپ» ذکر شود .در این موارد حتماً الزم
است نسخه اي از نامه پذیرش مقاله براي سردبير فرستاده شود .منابع مورد قبول شامل :مجالت علمی ،کتب ،کتابچهي خالصه
مقالههاي کنگرهها ،پایان نامهها و سایتها ي معتبر اینترنتی است .ترتيب نوشتن اجزاي منابع فارسی و انگليسی باید مطابق الگوي
ذیل باشد:

مقاله:
نام خانوادگی نویسنده/نام نویسنده /عنوان مقاله /عنوان مجله /سال انتشار /جلد /صفحات
 گيالنپور ،حسن و پرنيانی ،محمدرضا؛ مطالعهي آناتوميکی مجراي سينهاي در اسبچهي خزر؛ مجلهي دانشکدهي دامپزشکیدانشگاه تهران؛ 1831؛ .291-290 :8
Author. Title|. Journal|. Year|;Volume|(Issue)|:Pages|.

مثال:
- Martinez-Lemus, L.A; Miller, M.W; Jeffrey, J.S. and Odom, T.W; Echo cardiographic
;evaluation of cardiac structure and function in broiler and Leghorn chickens. Poult.Sci; 1998
77:1045-1050.

کتاب:
نام خانوادگی نویسنده/نام نویسنده /اسم بخش یا فصل /نام کتاب /مولف کتاب /ناشر /سال نشر /صفحات
 تاجبخش ،حسن؛ باکتري شناسی عمومی؛ چاپ ششم؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ 1838؛ جلد اول؛ صفحه .23-20Author. Title|. Edition ed|. Series Editor, `editor`^`editors`|. Place Published|: Publisher; Year| Date|. Number of Pages p|.

مثال:
;-Arthur, G.H; Pierson, H. and Parkinson, T.J; Veterinary Reproduction and Obstetrics; W.B
7th.Ed.; Saunders London, 2001; pp:21-25.
ارسال مقاله:
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نوشتارها و مقاالت باید به صورت  on-lineاز طریق سامانه نشریات الکترونيک دانشگاه شهرکرد به آدرس اینترنتی
 http://journal.sku.ac.ir/IJVCS/Faارسال شود .مقاله باید در برنامه  Microsoft office wordتایپ و با فرمت Word
 97-2003 Documentذخيره شده باشد.

