
 نيک نويمجله ژنت درنگارش مقاله  يراهنما

است که توسط انجمن  يپژوهش يعلم يا هينشر نيک نويژنت

 Research) يقيتحقهاي لهن مجله مقايا. شود يک منتشر ميژنت

Paper)، يليتحل (Review Paper) کوتاه و (Short 

Communication) کيمختلف ژنت يها نهيه شده در زميته 

ا يه نشدرا که قبالً چاپ  ...(ک و يتوژنتيو ست ي، جمعيمولکول)

ج ين نتايچن گر فرستاده نشده باشند و هميزمان به مجالت د هم

 يها نارها و کنفرانسيها در سم که خالصه آن ييها پژوهش

رفته، چاپ و يپذ يعلم يده باشند را با داورشارائه  يعلم

 مقاله و يعلم يت صحت و سقم محتوايلئومس. کند يمنتشر م

است که  يبر عهده شخص (سندگانينو) سندهيب نام نويترت

انجام  يه مکاتبات با ويکند و کل يمجله ارسال م بهمقاله را 

ارسال  يز برايارشد و دکترا ن يان کارشناسيدانشجو. شود يم

خود را کسب  يراهنما( استادان)استاد  يد موافقت کتبيمقاله با

 .است يمقاله ضرور هير در تهيت موارد زيرعا. کرده باشند

 العمل تهيه مقاله تحقيقیدستور -الف

د و بددون آرم و  يکاغذ سف يد رويبا هاهمقال: روش نگارش -1

ه از يمترحاش يسانت 5/9، با حفظ (A4) متريسانت 91×92در ابعاد 

پ يد صدورت تا  بده  ن سطرها،يفاصله ب متر يسانت يکهر طرف و 

مقالوه   يمحتووا . دشدو ه و ارسال يته يو به زبان فارس يا انهيرا

افدراز   ها بدا ندرم   الزم است مقاله. صفحه تجاوز کند 51د از ينبا

Word 2007،  با قلمB- يمدتن فارسد   يبرا 19لوتوس با اندازه ،

، از يسد يمدتن انگل  يبرا 10با اندازه  Time New Romanبا قلم 

ارسدال   /http://genetics.ir/journal يکيالکترونق آدرس يطر

 .شود

دو صدفحه مجدزا   ن قسدمت در  يد ا: صدات مقالده  برگه مشخ -9

، يندام خدانوادگ   شامل عنوان مقالده، ندام و   (فارسي و انگليسي)

( سندگانينو) سندهينو پستي و الکترونيکيو آدرس  يمرتبه علم

 .بود خواهد

: ب عبارتندد از يد ترت مقاله بده  اصلي يها قسمت: اجزاء مقاله -3

ج و ينتا  ها، و روشمواد  مقدمه، هاي کليدي، واژه ده،يعنوان، چک

 .يسيده به زبان انگليمنابع و چک  ،(اختياري) يبحث، سپاسگزار

 .ا جداگانه ارائه شدود يصورت توام  ج و بحث ممکن است بهينتا

 MSرداسدتاندا ( Heading) بنددي بندي تيترها از تيتربراي قالب

Word ماننددد اسددامي علمددي ) در مددوارد خددا . اسددتفاده شددود

 .استفاده شود( Italic) جاز قلم ک( ها گونه

کلمه و منعکس کننده  15د حداکثر يعنوان مقاله با: عنوان -3-1

بدا انددازه    تيتر-Bقلم نگارش عنوان، . کامل مقاله باشد يمحتوا

 .باشد يم 11

انگر يد ب بايستيده مقاله ين بخش چکيدر ا: يده فارسيچک -3-9

از  يلد ک يريد جه گيدست آمده و نت ج بهينتا ،روش مساله، هدف،

الزم . کلمده تجداوز کندد    300و ترجيحاً نبايدد از   پژوهش باشد

( ساس حروف الفبداء ا بر واژه 5حداکثر ) يديکل يها است واژه

 .ده مقاله درج شوديان چکيمرتبط با موضوع پژوهش در پا

موضدوع   ين قسمت الزم است پس از معرفيدر ا: مقدمه -3-3

انجدام شدده    ياهد  به مندابع و پدژوهش  ( ف مسالهيتعر) پژوهش

ن هددف از  يچند  اشداره گدردد و هدم   ( يخدارج  يا يداخل) يقبل

 .ذکر شوددر پايان مقدمه  پژوهش ياجرا

ل بده  ين بخش از مقاله مواد و وسدا يدر ا: ها مواد و روش -3-1

 يهدا  و روش يپدژوهش، طدرآ آمدار    ياوه اجدر يشد   کار رفتده، 

 ح دادهيتوضد  طدور کامدل بدا ذکدر منبدع      بده  يابيد و ارز ييشناسا

 .شوند يم

 جددول و صورت مدتن،   ج حاصل از پژوهش بهينتا: جينتا -3-5

الزم اسدت از تکدرار و ارائده ارقدام بده      . قابل ارائه اسدت  شکل

 .دشدو اجتندا   ( رهيد نمدودار و غ   جددول، ) گانده چند هايشکل

. د ارائده شدوند  ياه و سدف يصورت سبه بايدمتن مقاله  در هاشکل

 JPGبا فرمدت    ورت جداگانه،صبه هاشکلالزم به ذکر است که 

آورده  هدر کددام در صدفحه مجدزا     مقالده  يدر انتها 300DPIو 

 يخطدو  عمدود  از رسدم   ديبا ها جدولن يضمناً در تدو. شوند

 .ز شوديدر داخل جدول پره

. باشدد  ههر سدتون جددول بايدد داراي عندوان و واحدد مربوطد      

 ارهتوضيحات اضافي عنوان و متن جدول با استفاده از نماد سدت 

در باال و سمت چپ جمله يا عدد مورد نظدر و توضديح در   ( *)

مشدخ    10پانوشت جدول در سمت راسدت بدا انددازه قلدم     

 همد گيدرد و بدا کل  عنوان جدول در بداالي آن قدرار مدي   . شود مي

( صدورت سداده نده پررند      به) شماره آن و خط تيره ،"جدول"

  مطلدو  تمدايز هدا بايدد داراي وضدوآ و    شکل. شودشروع مي



عناوين . متر تجاوز کند سانتي 5/7ها نبايد از عرض شکل. باشند

شدماره   ،"شدکل " بايد در پايين آن قرار گيرد و با کلمه هاشکل

در مدتن مقالده    هاهروابط و معادل. شودآن و خط تيره شروع مي

ها و روابدط   ، شکلها جدولگذاري شوند و ارجاع به  بايد شماره

 .گيرد شده داخل پرانتز صورت مي يادبا شماره مورد در متن 

ج حاصدل از پدژوهش مدورد    ين قسدمت نتدا  يدر ا: بحث -3-6

ل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش بحث و يه و تحليتجز

ج يج حاصل از آن بدا نتدا  يسه نتايمقا. ديآميبه عمل  يريگجهينت

ن بخدش از  يد در ا يو خارج يمشابه در منابع داخل يها پژوهش

ج و بحدث را  ينتدا  توانمي در صورت لزوم. است يمقاله ضرور

 .کردج و بحث ارائه يتواماً تحت عنوان نتا

تهيده   10انددازه  و   Time New Romanها با قلم پانوشت -3-7

صدورت مجدزا از شدماره يدک شدروع       هر صفحه بده  شده و در

 .شود مي

ان بحث حداکثر در چهدار  يدر پا: (اختياري) يسپاسگزار -3-8

ا انجدام  يد و  ييکده در راهنمدا   و مراکدزي  از افرادتوان  يسطر م

لدوازم   ن بودجه، امکاندات و يا در تامي ق مساعدت نموده ويتحق

 .دکر ير و سپاسگزارياند تقد داشته ينقش موثر تحقيق

 منابع -3-2

کليه منابع مورد استفاده اعدم از فارسدي و انگليسدي در انتهداي     

ترتيب حروف الفبداء ندام خدانوادگي     مقاله به زبان انگليسي و به

در انتهداي مندابع   . اول بدون ذکدر شدماره آورده شدود    نويسنده

ارجاع به منابع بايدد  در متن . قيد شود( In Farsi) فارسي عبارت

در شروع جملده  ( نويسندگان) تا حد ممکن از ذکر نام نويسنده

سوا  انتاوار   از  خودداري و منابع در انتهاي جمله و در پرانتدز 

ارائه شوند و براي جداسازي چند منبع از يکديگر از نقطه  قديم

 تحقيقات نشدان داده کده  : جمله مانند استفاده شود ";" ويرگول

نقدش  هاي غيدر اشدباع    و ميزان چربييتوپالسمي غشا س سياليت

 هاي محيطدي دارد  به تنشهاي يوکاريوتي  مهمي در پاسخ سلول

(Murata and Wada 1995; Thion et al.1996; Guy 1999; 

Dodd et al.2006; Chinnusamy et al. 2004, 2007)  در

صدورت   بده  هدا آن ،در شروع جملده صورت لزوم به اشاره منابع 

 :مانند شودذيل نوشته مي

.............. نشان دادند که  Murata and Wada (1995) 

..در گزارشات   Orvar et al. (2000) and Sangwan et al. (2001) 

پدذيرش  ) نابع مورد اشاره بايد چاپ شده يدا بدا اجدازه چداپ    م

باشند و تحقيقات چاپ نشده قابل ذکدر در ليسدت مندابع     (شده

 -کده منبدع اشداره شدده مقالده علمدي       در صدورتي  نخواهد بدود 

و نه عنوان اختصواري  )نام کامل مجله باشد، بايستي  پژوهشي

 :دشو براي مثال به موارد ذيل اشاره مي. ذکر شود (آن
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 (Abstract)يسيده انگليچک -3-10

ترجمده و بدا    يسد يطور کامل به انگلد بهيمقاله با يده فارسيچک

ان مقالده درج  يد و در پا 19انددازه   ،Times New Roman قلدم 

فارسي  يديکل يها ترجمه واژه يسيده انگليچک يدر انتها. دشو

 سدنده يندام نو  چندين  هدم . آورده شدود  بر اساس حدروف الفبداء  

  ،يسد يعندوان انگل  .نوشته و آدرس آنان آورده شود (سندگانينو)

  Boldصدورت  و بده  19، انددازه  Times New Roman بدا قلدم  

 .باشد يم

 

 

 العمل تهيه مقاله مروري دستور -ب

 زمينده  دربدوده و   مقاله اول نويسنده بايد مروري مقاله فرستنده

نويسدنده اول   .باشدد  نظدر صاحب کشور سطح در مقاله موضوع

 بده  کده  خدود  تحقيقدات  از مدورد  پدنج  حداقل است الزم مقاله

 پژوهشدي -علمي معتبر هايمجله در ،بوده مربو  مقاله موضوع

 باشدد،  گذشته سال پنج در نامبرده تحقيقات بيانگر و شده چاپ

 .باشد کرده استفاده منابع در

در مقاله مروري تمامي موارد ذکر شده براي مقاله پژوهشدي بده   

 .بحث بايد رعايت شود ، نتايج وهامواد و روش استثنا

 دستورالعمل تهيه مقاله کوتاه -ج

کامدل  ي همتراز مقالده  ايمقاله کوتاه از نظر ارزش علمي و محتو

مقاله کوتداه  . تر است است و تنها از نظر مطالب ارائه شده کوتاه

صفحه و با رعايت تمامي موارد ذکر شدده   1حداکثر در بايستي 

حدذف  )بندي داخدل مقالده    با حذف عنوان مقاله پژوهشي و در

 .تهيه شود( نتايج و بحث ،هاو روش هاي مقدمه، مواد عنوان
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