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راهنمای تنظیم و تدوین مقاالت مجله میکروب شناسی
مواد غذائی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد
مقاله با برنامه  Word 2003, 2007تایپ و جداول ،منحنیها،
نمودارها (با برنامه  )Excelو تصاویر عالوه بر متن در فایلهای
جداگانه با ذکر شماره ضمیمه مقاله باشند.
-فایل مقاالت باید مشتمل بر عنوان ،عنوان گردان ( Running

 ،)titleچکیده فارسی (حداکثر 250کلمه) ،واژگان کلیدی
فارسی ،مقدمـه ،مواد و روش کار ،نتایج ،بحث ،منابع و چکیده
انگلیسی (حداکثر 250کلمه) همراه با کلمات کلیدی انگلیسی
باشد .توضیح هر بخش به شرح زیر میباشد:
 -1چکیده :به فارسی و انگلیسی باید محتوای کلی مقاله را
نشان دهد و از مطالعه آن یک دید کلی در مورد مقاله بدست
آید (حداکثر  250کلمه) .در انتهای چکیده  3تا  5واژه کلیدی
آورده شود .چکیده انگلیسی باید کامالً با چکیده فارسی
مطابقت داشته باشد.
 -2مقدمه :در این قسمت توضیحاتی در مورد موضوع مورد
مطالعه داده میشود .تحقیقات دیگران و اطالعات موجود در
این مورد مرور گردیده و نواقص موجود مشخص میشود .الزم
است منبع هر مطلبی که در این قسمت ارائه میشود در پایان
جمله یا پاراگراف و یا حتی در صورت لزوم در وسط جمله با
شماره مشخص گردد .همچنین در آخر این بخش به طور
مختصر ضرورت انجام کار و اهداف تحقیق بیان میشوند.
 -3مواد و روش کار :در این بخش مواردی از قبیل نوع
مطالعه ،مواد و دستگاههای مورد استفاده و همچنین نوع و
مشخصات نمونهها ،روش نمونه گیری ،انتخاب نمونهها ،زمان و
مکان نمونه گیری و نحوه گروه بندی انجام آزمایشات مختلف
برای هر یک از گروهها به تفکیک و با ذکر جزئیات روش ،ذکر
محدودیتها ،نحوه جمع بندی نتایج و روشهای آماری مورد
استفاده شرح داده میشوند .ولی نتایج تحقیق در این قسمت
ارائه نمی گردند .توجه داشته باشید که اشاره به روش کار
آماری در این بخش (در صورتیکه انجام شده باشد) ضروری
است.
 -4نتایج :در این قسمت برای هر بخش از نتایج توضیحات
مختصری ارائه میشود و نتایج تجزیه و تحلیل آماری آنها
بصورت متن ،شکل یا نمودار و یا جدول ارائه میشود .از تکرار
یک نوع داده در بیش از یک شیوه ارائه نتایج خودداری گردد.
شکلها ،نمودارها و جدولها باید شماره داشته باشند ،گویا
باشند و مشخصات آماری و اطالعات الزم از قبیل نام محورها،
مقیاس و راهنمای نمودار روی آنها مشخص باشد .عنوان
جدولها در باال و توضیح شکلها و نمودارها در زیر آنها و به

فارسی نوشته میشود .تمام جدولها و نمودارها به فارسی و از
راست به چپ تهیه گردد.
 تمامی جداول باید فرمت علمی داشته باشند بطوریکهستونهای عمودی و همچنین ستونهای افقی بجز باال و
پائین جدول حذف شوند.
 جدول یا نمودار باید بدون مراجعه به متن گویا و قابل فهمباشد .به همین منظور بایستی کلیه حروف اختصاری استفاده
شده ،عالیمی مانند خط تیره ( ،)-ستاره (*) ،عدم تفاوت
معنی دار )S.E.M ( ،(NSیا  )X ± SDدر توضیح زیرنویس
جدول آورده شود .اعداد جدول و اطالعات هر ستون نمودار و
جداول بصورت فارسی نوشته شود.
 اصل نمودارها به صورت دو بعدی بدون حاشیه و تزئیناتاضافی تنظیم شود ابعاد آنها نباید از  8×12سانتی متر بزرگتر
باشد .ارسال فایل نمودار به صورت مجزا الزامی است.
 -عکسها عالوه بر متن به صورت فایلهای مجزا از نوع JPG

و با کیفیت مناسب چاپ با نامهای مشخص در فایل جداگانه
ارسال گردد .عکسها و تصاویر باید شماره گذاری متوالی
داشته باشد و چنانچه عکس قبال منتشر شده باشد منبع اولیه
ذکر شود و اجازه کتبی آن ارائه گردد.
 -5بحث :در این قسمت نتایج تحلیل شده و نتایج بدست
آمده به طور منطقی با نتایج کارهای دیگران مقایسه شده و
تفسیر میگردد .به عبارت دیگر در بحث ،ارتباطی واضح بین
این پژوهش و کارهای قبلی که در این زمینه انجام شده برقرار
میگردد.
در اینجا میتوان علت وقوع یا عدم وقوع مسایل را بحث کرد.
یافتههای بدست آمده را با یافتههای حاصل از پژوهشهای
قبلی مرتبط کرده و در صورتی که این یافته با یکدیگر
همخوانی ندارند علت آن را ذکر نمائید .بحث باید دارای
پیشنهادات جهت مطالعات بعدی باشد .در قسمت بحث و
نتیجه گیری بایستی نویسنده مشخص نماید که چه مطلب
جدیدی را به مطالب قبلی اضافه کرده است.
-6تشکر و قدردانی :در این قسمت افراد یا گروههائی که در
انجام تحقیق همکاری داشته اند و همچنین نام منابع حمایت
مالی که منجر به انجام تحقیق و تهیه مقاله گردیده است
تحت عنوان تشکر و قدردانی نام برده میشوند .در صورتی که
مقاله مذکور مستخرج از طرح تحقیقاتی است مشخصات طرح
ذکر گردد.
-7منابع :منابع باید به ترتیب حروف الفبا نام خانوادگی
نویسنده اول تنظیم شود .در صورتی که نویسنده در یک
سال دارای چند مقاله میباشد ،مقاالت با حروف  a, b, cدر
کنار سال انتشار مشخص شوند .نحوه نگارش منابع طبق
الگوی زیر میباشد:

الزم به ذکر است اول منابع فارسی و سپس منابع
انگلیسی ذکر شوند.
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 مقاله باید ضمن رعایت قواعد نگارشی ،به فارسی سلیسنوشته و به جای واژههایی که معادل فارسی مشابه متداول
ندارند واژه اصلی در پرانتز یا پاورقی نوشته شود.
 ب رای بکار بردن کلمات مخفف ،اولین بار کامل کلمه نوشتهشده و سپس مخفف آن داخل پرانتز قرار گیرد.
گزارشهای موردی ( )Case reportشامل چکیده غیرسازمان یافته حداکثر تا  200کلمه (به فارسی و انگلیسی)،
واژگان کلیدی ،مقدمه ،گزارش مورد ،بحث و فهرست منابع
باشد.
مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله برعهده نویسنده(گان) آن خواهد بود.
 ه یأت تحریریه مجله حق رد ،قبول ،اصالح ،ویرایش وخالصه نمودن مقاله را برای خود محفوظ میدارد.
کلیه مقاالت منطبق با شرایط فوق ،بالفاصله پس از وصولتوسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار گرفته و در صورت
تائید اولیه مقاله ضمن اعالم به نویسنده ،جهت داوری ارسال
میگردد.
 د ر کلیه مراحل بررسی مقاله ایرادات و اصالحات مورد نیازجهت تامین نظر داوری برای نویسنده مسئول ارسال میشود
و در صورت تائید نهایی مقاله ضمن اعالم به نویسنده مسئول،
در نوبت چاپ قرار میگیرد.
 ا رسال مقاله به منزله تعهد مؤلف مسئول در خصوص عدمارسال مقاله به مجله دیگر تا زمان تعیین تکلیف نهائی مقاله
است.
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