راهنماي نگارش مقاله در مجله ژنتيک نوين
ژنتيک نوين نشريهاي علمي پژوهشي است که توسط انجمن
ژنتيک منتشر ميشود .اين مجله مقالههاي تحقيقي

(Research

 ،)Paperتحليلي ( )Review Paperو کوتاه

 Wordاسددتفاده شددود .در مددوارد خددا

(ماننددد اسددامي علمددي

گونهها) از قلم کج ( )Italicاستفاده شود.

(Short

 -1-3عنوان :عنوان مقاله بايد حداکثر  15کلمه و منعکس کننده

 )Communicationتهيه شده در زمينههاي مختلف ژنتيک

محتواي کامل مقاله باشد .قلم نگارش عنوان-B ،تيتر بدا انددازه

(مولکولي ،جمعيت و سيتوژنتيک و  )...را که قبالً چاپ نشده يا

 11ميباشد.

همزمان به مجالت ديگر فرستاده نشده باشند و همچنين نتايج

 -9-3چکيده فارسي :در اين بخش چکيده مقاله بايستي بيدانگر

پژوهشهايي که خالصه آنها در سمينارها و کنفرانسهاي

مساله ،هدف ،روش ،نتايج بهدست آمده و نتيجه گيدري کلدي از

علمي ارائه شده باشند را با داوري علمي پذيرفته ،چاپ و

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

منتشر ميکند .مسئوليت صحت و سقم محتواي علمي مقاله و

است واژههاي کليدي (حداکثر  5واژه بر اساس حروف الفبداء)

ترتيب نام نويسنده (نويسندگان) بر عهده شخصي است که

مرتبط با موضوع پژوهش در پايان چکيده مقاله درج شود.

مقاله را به مجله ارسال ميکند و کليه مکاتبات با وي انجام

 -3-3مقدمه :در اين قسمت الزم است پس از معرفي موضدوع

ميشود .دانشجويان کارشناسي ارشد و دکترا نيز براي ارسال

پژوهش (تعريف مساله) به مندابع و پدژوهشهداي انجدام شدده

مقاله بايد موافقت کتبي استاد (استادان) راهنماي خود را کسب

قبلي (داخلي يا خدارجي) اشداره گدردد و هدمچندين هددف از

کرده باشند .رعايت موارد زير در تهيه مقاله ضروري است.

اجراي پژوهش در پايان مقدمه ذکر شود.

الف -دستورالعمل تهيه مقاله تحقيقی

 -1-3مواد و روشها :در اين بخش از مقاله مواد و وسدايل بده

 -1روش نگارش :مقالهها بايد روي کاغذ سفيد و بددون آرم و

کار رفتده ،شديوه اجدراي پدژوهش ،طدرآ آمداري و روشهداي

در ابعاد  91×92سانتيمتر ( ،)A4با حفظ  9/5سانتيمترحاشيه از

شناسايي و ارزيدابي بدهطدور کامدل بدا ذکدر منبدع توضديح داده

هر طرف و يک سانتيمتر فاصله بين سطرها ،بدهصدورت تايدپ

ميشوند.

رايانهاي و به زبان فارسي تهيه و ارسال شدود .محتوواي مقالوه

 -5-3نتايج :نتايج حاصل از پژوهش بهصورت مدتن ،جددول و

نبايد از  51صفحه تجاوز کند .الزم است مقالهها بدا ندرمافدراز

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

 ،Word 2007با قلم -Bلوتوس با اندازه  19براي مدتن فارسدي،

شکلهاي چندگانده (جددول ،نمدودار و غيدره) اجتندا

شدود.

با قلم  Time New Romanبا اندازه  10براي مدتن انگليسدي ،از

شکلها در متن مقاله بايد بهصورت سياه و سدفيد ارائده شدوند.

طريق آدرس الکترونيکي  http://genetics.ir/journal/ارسدال

الزم به ذکر است که شکلها بهصورت جداگانه ،با فرمدت

شود.

و  300DPIدر انتهاي مقالده هدر کددام در صدفحه مجدزا آورده

 -9برگه مشخصدات مقالده :ايدن قسدمت در دو صدفحه مجدزا

شوند .ضمناً در تدوين جدولها بايد از رسدم خطدو عمدودي

(فارسي و انگليسي) شامل عنوان مقالده ،ندام و ندام خدانوادگي،

در داخل جدول پرهيز شود.

مرتبه علمي و آدرس پستي و الکترونيکي نويسنده (نويسندگان)

هر سدتون جددول بايدد داراي عندوان و واحدد مربوطده باشدد.

خواهد بود.

توضيحات اضافي عنوان و متن جدول با استفاده از نماد سدتاره

JPG

*

 -3اجزاء مقاله :قسمت هاي اصلي مقاله بدهترتيدب عبارتندد از:

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

عنوان ،چکيده ،واژههاي کليدي ،مقدمه ،مواد و روشها ،نتايج و

پانوشت جدول در سمت راسدت بدا انددازه قلدم  10مشدخ

بحث ،سپاسگزاري (اختياري) ،منابع و چکيده به زبان انگليسي.

ميشود .عنوان جدول در بداالي آن قدرار مديگيدرد و بدا کلمده

نتايج و بحث ممکن است بهصورت توام يا جداگانه ارائه شدود.
براي قالببندي تيترها از تيتربنددي ( )Headingاسدتاندارد

MS

"جدول" ،شماره آن و خط تيره (بهصدورت سداده نده پررند )
شروع ميشود .شکلهدا بايدد داراي وضدوآ و تمدايز مطلدو

باشند .عرض شکلها نبايد از  7/5سانتيمتر تجاوز کند .عناوين

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

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

منابع مورد اشاره بايد چاپ شده يدا بدا اجدازه چداپ (پدذيرش

آن و خط تيره شروع ميشود .روابط و معادلهها در مدتن مقالده

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

بايد شمارهگذاري شوند و ارجاع به جدولها ،شکلها و روابدط

نخواهد بدود در صدورتيکده منبدع اشداره شدده مقالده علمدي-

در متن با شماره مورد ياد شده داخل پرانتز صورت ميگيرد.

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

 -6-3بحث :در اين قسدمت نتدايج حاصدل از پدژوهش مدورد

آن) ذکر شود .براي مثال به موارد ذيل اشاره ميشود:

تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش بحث و

مقاله علمي پژوهشي

نتيجهگيري به عمل ميآيد .مقايسه نتايج حاصل از آن بدا نتدايج
پژوهشهاي مشابه در منابع داخلي و خارجي در ايدن بخدش از
مقاله ضروري است .در صورت لزوم ميتوان نتدايج و بحدث را
تواماً تحت عنوان نتايج و بحث ارائه کرد.
 -7-3پانوشتها با قلم  Time New Romanو انددازه  10تهيده
شده و در هر صفحه بدهصدورت مجدزا از شدماره يدک شدروع
ميشود.

 -8-3سپاسگزاري (اختياري) :در پايان بحث حداکثر در چهدار
سطر ميتوان از افراد و مراکدزي کده در راهنمدايي و يدا انجدام
تحقيق مساعدت نموده و يا در تامين بودجه ،امکاندات و لدوازم
تحقيق نقش موثري داشتهاند تقدير و سپاسگزاري کرد.
 -2-3منابع
کليه منابع مورد استفاده اعدم از فارسدي و انگليسدي در انتهداي
مقاله به زبان انگليسي و بهترتيب حروف الفبداء ندام خدانوادگي
نويسنده اول بدون ذکدر شدماره آورده شدود .در انتهداي مندابع
فارسي عبارت ( )In Farsiقيد شود .در متن ارجاع به منابع بايدد
تا حد ممکن از ذکر نام نويسنده (نويسندگان) در شروع جملده
خودداري و منابع در انتهاي جمله و در پرانتدز از سوا انتاوار
قديم ارائه شوند و براي جداسازي چند منبع از يکديگر از نقطه
ويرگول ";" استفاده شود مانند جمله :تحقيقات نشدان داده کده
سياليت غشا سيتوپالسمي و ميزان چربيهاي غيدر اشدباع نقدش
مهمي در پاسخ سلولهاي يوکاريوتي به تنشهاي محيطدي دارد
(

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

 )Dodd et al.2006; Chinnusamy et al. 2004, 2007در
صورت لزوم به اشاره منابع در شروع جملده ،آنهدا بدهصدورت
ذيل نوشته ميشود مانند:
) Murata and Wada (1995نشان دادند که
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مقاله الزم است حداقل پدنج مدورد از تحقيقدات خدود کده بده
موضوع مقاله مربو بوده ،در مجلههاي معتبر علمي-پژوهشدي
چاپ شده و بيانگر تحقيقات نامبرده در پنج سال گذشته باشدد،

 -10-3چکيده انگليسي()Abstract

در منابع استفاده کرده باشد.

چکيده فارسي مقاله بايد بهطور کامل به انگليسدي ترجمده و بدا

در مقاله مروري تمامي موارد ذکر شده براي مقاله پژوهشدي بده

قلدم  ،Times New Romanانددازه  19و در پايدان مقالده درج

استثنا مواد و روشها ،نتايج و بحث بايد رعايت شود.

شود .در انتهاي چکيده انگليسي ترجمه واژه هاي کليدي فارسي

ج -دستورالعمل تهيه مقاله کوتاه

بر اساس حدروف الفبداء آورده شدود .هدمچندين ندام نويسدنده

مقاله کوتاه از نظر ارزش علمي و محتوايي همتراز مقالده کامدل

(نويسندگان) نوشته و آدرس آنان آورده شود .عندوان انگليسدي،

است و تنها از نظر مطالب ارائه شده کوتاهتر است .مقاله کوتداه

Bold

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

بدا قلدم  ،Times New Romanانددازه  19و بدهصدورت
ميباشد.

در مقاله پژوهشي و با حذف عنوانبندي داخدل مقالده (حدذف
عنوانهاي مقدمه ،مواد و روشها ،نتايج و بحث) تهيه شود.

