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 راهنمای تدوین و نگارش مقاالت
 
 

  اهداف و زمينه فعاليت
  يافتـه جدیدترینبه منظور ارايه وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی اراک،       فصلنامه تخصصی تحقيقات حشره شناسی    

حـشره   گونـاگون دانـش      یهـا   اعـتالي سـطح دانـش و پـژوهش اصـيل در زمينـه             و حـشره شناسـی      هاي علمـي در زمينـه     
و ايجاد زمينه هاي الزم براي ارتباط بين مراآز تحقيقاتي داخـل و  و گسترش مرزهاي دانش  هاي وابسته  و رشتهشناسی

  .خارج آشور انتشار مي يابد 
   :شايسته است آه نويسندگان، نكات زير را هنگام تهيه و ارسال مقاله رعايت نمايند   
   اصول کلی-١
  .رديده باشدنرسيده يا همزمان برای ساير نشريات ارسال نگ مقاله در نشريه ديگری به چاپ -١-١
هاي دقيق و  آيين نگارش زبان فارسي به طور آامل رعايت شده و از بكار بردن آلمات خارجي آه معادل -٢-١

  .رسايي در زبان فارسي دارند، خودداري شود
گردد و سپس اصطالح انگليسي مربوطه به صورت  جهت بيان اصطالحات انگليسي از معادل فارسي استفاده -٣-١

 .يين صفحه آورده شودزيرنويس در پا
ه  ب مربوطلوح فشرده  همراه باو تهيه) يك نسخه اصل و سه نسخه آپي( مقاالت ارسالي در چهار نسخه -٤-١
   . ارسال گرددentomology@iau-arak.ac.irست الکترونيک  و یا به آدرس پبه دفتر مجله و تصویرها جدولها
هر ( بصورت يك ستوني و يك خط درميان با رعايت حاشيه الزم  و A4مطالب مقاله فقط بر روي يك طرف آاغذ  -۵-١
  .گذاري شوند تايپ گردند و همه صفحات شماره  Microsoft Word 2003 افزار و با نرم ) سانتيمتر٥/٢سمت 
  

  چکيده انگليسی  فارسی

 Times New Roman  عنوان مقاله B-Lotus16(Bold)  عنوان مقاله
14(Bold)  

 Times New Roman  نام نویسندگان B-Lotus10  نام نویسندگان
12(Bold/Italic)  

 Times New Roman  نشانی نویسندگان B-Lotus12(Bold)  چکيدهعنوان 
11(Bold)  

 Times New Roman  سرفصل ها B-Lotus10  کليدواژه
11(Bold/Italic)  

 Times New Roman  متن مقاله B-Lotus12  متن چکيده
11(regular)  

 B-Lotus14(Bold)  عناوین مقاله
     B-Lotus12  متن مقاله

  
به دفتر مجله مجددا لوح فشرده مقاله با اعمال آخرين اصالحات مورد نظر، پس از دريافت نامه پذيرش مقاله،  -۶-١
  .ارايه گردد

  
   ساختار مقاله-٢
 :موارد زیر می باشد شامل) Title pageيا  عنوان صفحه( صفحه اول -١-٢
  ) حرف٨٠ مقاله و حداآثر یواضح، بيان آننده محتوا(اله عنوان آامل مق -
  )نويسندگان( نويسنده ی و درجه علمینام و نام خانوادگ -
  ) دورنگار و پست الکترونيکمحل کار، کد پستی، تلفن یا(کليه نویسندگان  دقيق ینشان- 
   به زبان انگليسینام ، نام خانوادگي و آدرس نويسندگان -

  . تنها صفحه اي است آه براي داوران ارسال نمي گرددصفحه اول: یادآوری •
مــقدمه،  : واژه، بـه تفكيـك حـاوي    ٣٠٠بـا حــداآثر  (شـامـل عنوان آامل مقاله و چكيـده فارسي  :مصفحه دو -٢-٢

  دراز نوشـتن نـام و آدرس نويـسندگان    .مي شـود )  آلمه٥تا  ٣ها و نتيجه گيري و واژگان آليدي ها، يافته روش
  . اجتناب شود بعدصفحات و صفحه اين
 واژه، بـه تفكيـك      ٣٠٠بـا حــداآثر     ( شامل عنوان آامل مقاله و چكيده مقاله به زبـان انگليـسي           : صفحه سوم  -٣-٢

چكيـده   .مـي شـود   Keywords و  Discussion) و Introduction  ،Material and Methods  ، Results :یحـاو 
  .انگليسي آامال منطبق با چكيده فارسي باشد

ايـن  . مي باشد سپاسگزاري و منابع ها، بحث، يافته ها، مقدمه، مواد و روش شامل : عدصفحه چهارم به ب -۴-٢  
  .بخش اصلي مقاله نبايد به زير بخشها تقسيم شوند ٤

  .تو هدف تحقيق اس شرحي بر موضوع مورد بررسي شامل اهميت، پيشينه مختصر، فرضيه : همقدم
پژوهش و روش تجزيه و تحليل داده ها مي باشـد           اجرای  سايل به آار رفته، شيوه      شامل مواد و و   : :امواد و روشه  

 در اين بخش بايد به گونه اي باشد آه تكرار آزمايشات براي خواننده را امكان پذير اطالعات ارائه شده). بدون عنوان بندي(
  .نمايد



 ٢

  و تـصاویر ولاجـد .  ارائه مي گرددو تصاویر ولاجد در اين بخش تمامي يافته هاي آمي و آيفي با استفاده از :جنتاي
 و در مـتن مقالـه بـه    وندگـذاري شـ    شـماره  به ترتيب آورده شدن در متن مقاله وتنظيم در صفحات جداگانههمراه با عنوان 

 بـه گونـه     جدول هـا و تـصویرها     عرض  .  به زبان فارسي تهيه گردد     مندرجات موجود در جداول و تصاویر     .ها اشاره گردد    شماره
 امكـان  ول با اسـتفاده از اجد. باشد)  سانتيمتر١٧(و يا دو ستون )  سانتيمتر٨(يك ستون   تنظيم شود آه قابل چاپ دراي

Table در Microsoft-Word و تصاویرولا در زيرنويس جد. هر جدول بايد داراي عنوان و زيرنويس آامل باشد وطراحي شوند  
بـه نحـوي تهيـه گردنـد آـه از نظـر             باید   بوده و  Jpeg یا   Tiffفرمت تصاویر   . ندهمه اختصارهاي غير استاندارد توضيح داده شو      

  . فني چاپ آنها با آيفيت مطلوب در مجله مقدور باشد
  .است (Conclusion) نتيجه گيري آلي شامل تحليل و تفسير يافته ها و مقايسه با ساير تحقيقات و :ثبح

گونـه آمـك    هـر  وگرديـده    به انجام تحقيق و تهيه مقالهجرمنابع حمايت مالي آه مندر این قسمت : یسپاسگزار
  .گيرد  آورده شده و مورد تقدیر قرار میتكنيكي و يا نظري افراد

  :در داخل متن: منابع
   ........Carey et al. (2003)بر اساس مطالعات 
   ........Smith & Brown (2003)بر اساس مطالعات 

  ) ....١٣٨٧(بر اساس مطالعات رخشاني و همكاران 
  ).Carey et al., 2003(بررسي شد ........................ بيولوژي آرم سيب 
  ).Carey et al., 2003; John, 2000; Smith and Brown, 1998(بررسي شد ........................ بيولوژي آرم سيب 
  ).Smith and Brown, 2003(بررسي شد ........ ................بيولوژي آرم سيب 
  )١٣٨٧  رخشاني و همكاران،(بررسي شد ........................ بيولوژي آرم سيب 
  ).١٣٨٥؛ زماني و معيني، ١٣٨٧  رخشاني و همكاران،(بررسي شد ........................ بيولوژي آرم سيب 

  
 انجام شود و اسـامي نويـسندگان و سـال بـه صـورت      Hanging  1cmنگارش فهرست منابع به صورت 

boldتايپ گردد .  

  :مجالت

Smith, M. A. 2000. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A. 2001a. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A. 2001b. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A. and Huffacker, A. S. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A. and White, A. S. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A., Bacher, S. and Nentwig, W. 2000. Article title. Journal Name, volume: pages. 

Smith, M. A., Carey, J. and Taylor, A. 2001. Article title. Journal Name, volume: pages. 

 مقاالت در حال چاپ

Smith, M. A. 2002. Title. Journal Name, (in press). 

 آتاب هاي تاليف شده

Carey, J. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp.  

Smith, M. A. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp. 

Taylor, A. 2001. Title: subtitle. Publisher, City, Country. pp. 

 مقاله موجود در يك آتاب يا يك فصل آتاب در مورد آتب تدوين شده

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. and Taylor, A. (eds.), Book 
title. Publisher, City, Country. 

Carey, J. 2001. Article or chapter title, pp: 000–000. In: Smith, M. A. (ed.), Book title. Publisher, 
City, Country. 

 proceedingsخالصه مقاله آنگره ها و يا 

Smith, M. A. and White, A. S. 2001. Article or abstract title, pp: 000–000. In: Proceedings 
name, date, place.  

  :پايان نامه آارشناسي ارشد و يا رساله دآتري

Smith, M. A. 2001. Thesis or dissertation title. M.S. thesis or Ph.D. dissertation, University name, 
City.  



 ٣

 :نرم افزارهاي رايانه اي

SAS Institute. 2001. PROC user's manual, version 6th ed. SAS Institute, Cary, NC.  

 :منابع اينترنتي

Reisen, W. 2001. Title. Available in: http://www........ 

  :مثال
  :آتاب

) Hymenoptera: Braconidae( مطالعـة مرفولوژيـك و روابـط فيلوژنتيـك زنبورهـاي زيرخـانوادة        .١٣٨٥. رخـشانی، ا 
Aphidiinae 28 با استفاده از ژنS rDNA .صفحه٨٧٧. انتشارات دانشگاه تهران .  

  
  :رساله

) Hymenoptera: Braconidae( مطالعة مرفولوژيك و روابـط فيلوژنتيـك زنبورهـاي زيرخـانوادة      .١٣٨٥. رخشانی، ا

Aphidiinae 28 با استفاده از ژنS rDNA .فحه ص٣٨٥. رساله دکتری، دانشگاه تربيت مدرس، تهران.  

  :خالصه مقاله آنگره

) Hymenoptera: Braconidae( مطالعة مرفولوژيك و روابـط فيلوژنتيـك زنبورهـاي زيرخـانوادة      .١٣٨٧. رخشاني، ا

Aphidiinae 28 با استفاده از ژنS rDNA .       ،١٧-١٣خالصـه مقـاالت شـانزدهمين آنگـره گياهپزشـكي ايـران 

  .١٨صفحه . شهريور، همدان

  :مقاله تحقيقي

 مطالعـة مرفولوژيـك و روابـط فيلوژنتيـك زنبورهـاي زيرخـانوادة               .١٣٨٧. ا. و طـالبي، ع   . ، خـاني، ع   .ي، ا رخشان

)Hymenoptera: Braconidae (Aphidiinae   28 بـا اسـتفاده از ژنS rDNA .     نامـه انجمـن حـشره شناسـان

  .٢٦-١٦: ١٤ايران، 

Journal article: 
Allen, J. C. 1976. A modified sine wave method for calculating degree days. Environmental 

Entomology, 5: 388-396. 
Book: 
Carey, J. R. 1993. Applied demography for biologists with special emphasis on insects. Oxford 

University Press, New York, USA. 253pp. 

Chapter in book 

Gilkeson, L. A. 1994. Greenhouse cucumber, melon aphid, pp: 321-345. In: Howard, J. A. and 

Garland, M. S. (eds.), Disease and Pests of Vegetable Crops in Canada. Chapman & Hall, London, 

UK. 

Software 

MINITAB. 2000. MINITAB User's Guide, version 13.1. MINITAB Ltd., UK. 

ها و مدافع مطالب چاپ شده از مقالـه خـود در مجلـه                نويسندگان مقاالت مسئول نوشته    الزم به ذکر است    •
  .استفاده از مندرجات مجله با ذآر آامل مأخذ آزاد است  وخواهند بود


