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مقاالت نگارش و پذيرش شرايط
هاى زمينه در بنيادي و كاربردي پژوهشهاي نتايج ــار انتش منظور به و فصلنامه دو بصورت دامپزشـكى، آزمايشـگاهى تحقيقات مجله
كوتاه مقاالت ،(Original articles) اصلى ــي پژوهش مقاالت دريافت آماده فصلنامه دو اين ــود. ش مى ــر منتش ــگاهي آزمايش علوم مختلف
مقاالت تحليلي و (Letter to editor) ــردبير س به نامه ،(Case report) موردى ــات گزارش ،(Short communications) علمي

ــد. مىباش (Reviewarticles)

و عدم انتشار مجالت ساير براى مقاله همزمان ــال ارس عدم بر مبنى تأييديه نامه مقاله، با همراه موظفند ــندگان نويس و ــنده نويس -1
كامل و يا بخشى از آن در ساير مجالت، ضميمه نمايند.

2- نويسنده و يا نويسندگان، مسؤول صحت مطالب نوشته شده در مقاله خود هستند.
3- استفاده از مطالب مجله با ذكر منبع بالمانع است.

4- هيأت تحريريه در قبول، رد، تغيير در متن و خالصه كردن مقاله به صورت گزارش كوتاه، مختار است. 
4- مدارك دريافت شده در رابطه با مقاله، به نويسنده و يا نويسندگان عودت نخواهد شد.

5- مقاالت پذيرفته شده بر حسب تاريخ دريافت، پس از داورى  و اعالم پذيرش منتشر خواهند شد.
 

روش تهيه مقاله:
 WORD 2003 - و با نرم افزار 2007 حاشيه در سانتيمتر 3 و سطرها بين فاصله سانتيمتر 2 A4 با رعايت 1-   مقاالت بايد در كاغذ

تايپ شود.
2- ارسال مقاله به دو صورت امكان پذير مى باشد:

و سه نسخه  نويسندگان كامل مشخصات با نسخه يك كه طوري به مقاله، حاوي فشرده لوح با همراه و نسخه 4 در  الف: مقاالت بايد
ــت از طريق پست الكترونيكى به آدرس الكترونيكى و يا به صورت پيوس مجله پستى آدرس به باشد، ــندگان نويس ــانى نش و نام بدون

مجله ارسال گردد.
http://jvlr.journals.semnan.ac.ir ثبت نام  ــنده مقاله در سامانه نشريات دانشگاه سمنان به آدرس اينترنتى ب: ابتدا نويس
ــنده  ــال مقاله بصورت On-Line نويس ــال مى نمايد. در صورت ارس و مقاالت خود را بصورت on-Line ارس ــتارها نوش و نموده
مسئول مى تواند كليه مراحل بررسى، داورى، ... مقاله خودرا در سامانه مجله مشاهده نمايد. لذا در صورت امكان از ارسال مقاالت به
ــال گردد. و نمودارهاى به كار رفته به صورت جداگانه در قالب فايل TIFF يا JPEG ارس ها عكس نمائيد، خوددارى ــتى پس آدرس

لطفا در هنگام اسكن تصاوير dpi حداقل 300 باشد.
و  فارسي خالصه ها، آن كار محل نشاني نويسندگان، يا و ــنده نويس نام عنوان، حاوى بايد علمي كوتاه ــات گزارش و اصيل مقاالت -3
و خالصه انگليسي (حداكثر 200 كلمه)، كليد واژه هاي فارسي و انگليسي (3- 5 كلمه)، مقدمه، مواد و روش  ها، نتايج، بحث، تشكر
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15 صفحه تهيه شده باشد. قدردانى و فهرست منابع مورد استفاده بوده، حداكثر  در
ــد. همچنين  باش ــندگان نويس كار محل ــاني نش و ــندگان نويس يا و ــنده نويس نام مقاله، عنوان ــامل ش بايد مقاله اول صفحه -4
آدرس و نمابر شماره همراه، و ثابت تلفن ــماره ش كامل، ــاني نش با همراه و شده مشخص ــتاره س با مسؤول ــنده نويس ــخصات مش

ــالگردد. الكترونيكىارس
و كليد واژه هاي نتيجهگيري نتايج، روشها، و مواد اهداف، و بوده يكديگر با مطابق دقيقًا بايد انگليسي خالصه و فارسي خالصه -5

فارسي و انگليسي را در بر بگيرد.
6- مقدمه، بايد شامل مرورى بر كارهاى انجام شده و ارائه هدف موردنظر نويسنده باشد. 

و  ــتفاده اس مورد ــايل وس حيوانات)، جمله (از ــتفاده اس مورد هاى نمونه تعداد به مربوط اطالعات كليه حاوى بايد ها، روش و مواد -7
و تأييديه شده رعايت پژوهشي اصول بايد مقاله، موضوع به مربوط پژوهشي هاي فعاليت انجام در باشد. شده برده كار به هاى روش

كميته اخالق مؤسسه مربوطه در رابطه با موضوعاتي كه روي حيوان و انسان صورت گرفته است نيز ضميمه گردد.
و  شده ارائه ها آن تفسير و ــكال اش ها، جدول متن، صورت به ــتفاده اس قابل و ــب مناس روش به ها يافته بايد بخش اين در نتايج؛ -8

از تكرار آن ها در متن خوددارى شود.
ــاير اطالعات موجود علمى در  س با و گرفته قرار تحليل و تجزيه مورد بايد بخش اين در تحقيق از آمده ــت دس به نتايج بحث؛ - 9

اين زمينه در ايران و دنيا مقايسه شود.
و جاى  گيرد قرار متن در شده داده شماره ــب حس بر و زيرنويس با همراه جداگانه صفحات در بايد ــكال اش و نمودارها ها، جدول -10

آن ها در متن مشخص گردد.
و نشانه  ها، يك بار مشروح آن ها به طور كامل در اولين استفاده در متن نوشته شده از بكار بردن  مخففها از استفاده صورت در -11

مجدد آنها در عنوان مقاله و خالصه مقاله خوددارى گردد.
و اگر نويسندگان دو نفر باشند به صورت  «1389 ــته باشد به صورت «اسالمى، ــنده داش 12-  ذكر منابع در متن: اگر مقاله يك نويس
گذارى هاى الزم نوشته نقطه رعايت با «1386 و بيش از دو نويسنده به صورت «سليمى و  همكاران، و گيالنپور، 1382»، «يوسفى
ــد، مشخصات هر دو منبع به ترتيب حروف الفبا در يك پرانتز ذكرگردد ــود. در صورتى كه يك مطلب در دو منبع متفاوت آمده باش ش
ــى باشد بايستى ضمن ــتفاده به زبان انگليس و نادعليان، 1357). در صورتى كه منبع مورد اس تاجبخش و همكاران، 1388؛ ــالمى (اس
و Nazi�) شود نوشته ــى فارس به سال و همكاران كلمه و ــده ش آورده متن در ــى انگليس زبان به ــنده نويس ــم اس فوق موارد رعايت

همكاران، 1998).
و منابع اخذ  معتبر هاى نامه پايان ها، آن از بخشى يا و ها كتاب مقاالت، كليه آدرس و عنوان حاوى بايد قسمت اين منابع: ليست -13

شده از اينترنت  بوده و بر حسب حروف الفبا و در ابتدا منابع فارسى و سپس منابع انگليسى  به شرح زير ذكر شوند.
 

مقاالت فارسي:
و شماره صفحات. مانند: مجلد شماره نشريه، نام مقاله، عنوان انتشار، سال (گان)، نويسنده نام اول حرف و (گان) نويسنده خانوادگى نام
و تعداد تخم  در گرم مدفوع گوسفندان بالغ كرم تعداد بين رابطه ــى بررس اسـالمى، ع.؛ فيروزوند، ى.؛ بكائى، س.؛ رونقى، ه. 1388.

آلوده به ديكروسليوم دندريتيكوم. مجله دامپزشكى و آزمايشگاه. 1(1)، 16-9.
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مقاالت خارجى:
Nazifi, S., Rezakhani, A., Gheisari, H.R. 1998. Physical, biochemical and cytologic proper-

ties of blood and synovial fluid in clinically normal adult camel (Camelus dromedarius).

Journal of Veterinary Medicine A. 45, 155- 160.

 كتاب:
ــنده (گان)، سال انتشار، عنوان كتاب، نوبت چاپ، ناشر كتاب، آدرس ناشر. شماره  و حرف اول نام نويس (گان) ــنده نويس خانوادگى نام

صفحات مورد استفاده. مانند
.79-78  ارفع، ف. 1388  كرم شناسى پزشكى. چاپ اول، انتشارات خسروى تهران، تهران، ايران.

Baro, E. J., Fenegold, S. M. 1990. Diagnostic Microbiology, 3rd ed. Mosby Company

London, UK. 331-351.

  پايان  نامه:
 نام خانوادگى نويسنده و حرف اول نام نويسنده، سال ارائه، عنوان پايان نامه، نام مؤسسه محل ارائه. مانند

ــالمونال انتريكا سرووار آبورتوس اوويس. پايان نامه دكتراى عمومى  س ــخيص جبلى جوان، ا. 1384. ارزيابى روش PCR جهت تش
دامپزشكى. دانشگاه تهران، تهران، ايران. 

Salimi-Bejestani, M. R. 2004. Epidemiology and immunodiagnosis of Fasciola hepatica 
infection in cattle. PhD Thesis, University of Liverpool, Liverpool, UK.

 
ذكر منبع از اينترنت:

 مولف و يا نويسنده، عنوان، سال، آدرس تارنما و تاريخ دقيق استفاده از منبع مربوطه.
Foley, K.M. 2001. Improving palliative care for cancer. Washington: National Academy

Press. Available from: http://www.nap.edu/books/0309074029/html/

و شامل كليات، باشد محققين ساير از منبع 20 و اول ــنده نويس از منبع ــه س داراي حداقل بايد مقاالت نوع اين مروري: مقاالت -14
تاريخچه، روش هاي كلي مطالعات انجام شده، بحث، نتيجه گيري، منابع و پيشنهادها باشد.

*مقاالت و ساير مكاتبات به آدرس پستى زير ارسال گردد:
سردبير مجله تحقيقات آزمايشگاهى دامپزشكى 
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-02323664891،  فاكس: 02323664894 3 تلفن:

 پست الكترونيكى و سامانه مجله: 
 jvlr@semnan.ac.ir
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