
 :فصلنامه علوم آبزی پروری پیشرفته در مقاالت نگارش راهنمای

 

 :باشد می زیر شرح به بررسی جهت مقاالت پذیرش کلی شرایط

 است الزم رابطه این در و باشد شده چاپ دیگری نشریه در همزمان بصورت یا قبال نباید ارسالی مقاله و بوده مقاله معنوی مالک باید( گان)نویسنده

همچنین به همراه مقاله نام و نام خانوادگی   .شود ارسال مقاله همراه به و رسیده نگارندگان امضاء به،مربوطه  نامه تعهد فرم ارسال مقاله و

 نگارنده )ها(، آدرس و تلفن تماس، پست الکترونیکی نگارنده مسئول مقاله جهت تسریع در ارتباطات بعدی ذکر شود.

مسئولیت علمی و اخالقی  حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ می دارد. علوم آبزی پروری پیشرفتهنشریه علمی ترویجی 

 مقاله بر عهده نگارنده )ها(ی آن می باشد.

 

 شیوه نگارش:

 بل استفاده و بهره برداری باشد.که برای جامعه بهره برداران قا بودهساده ، روان و البته علمی  مقاالت ارسالی می بایست تاحد امکان

 سانتی متر باشد.  5 خطوط فاصله با و همچنین متر سانتی 1/2 حاشیه رعایت با ،A4 صفحه 51 در حداکثر مقاله متن

عالئم  باشد. 55و اندازه   Times New Romanمتن التین آن با قلم  ،Bold 12تیتر های متن با فونت نازنین  ، 52فارسی مقاله با قلم نازنین متن 

باید اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود، در پانویس هر صفحه آورده شود. در مورد نامگذاری علمی 

 حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

ناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در باال و عناوین عکسها و عکسها، جداول و نمودارها باید دارای ع

س یا نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد، واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند )اگر چنانچه عک

ضروری می جداگانه  صورت به  dpi 300   با  و نمودارها تصاویر  فایل ارسال  ، ضمناشد ذکر منبع الزامی است( جداولی از منبعی گرفته شده با

 باشد.

 تهیه و ارسال گردد. Excel برنامه با نمودارها همچنین و  Word 2252متن مقاله با برنامه 

  

 بخشهای ضروری هر مقاله:

 :مقاله تهیه شده باید حاوی اجزای زیر باشد

و عبارت های  Bold 51واژه تجاوز نکند. عنوان فارسی مقاله با قلم نازنین  51گر محتویات مقاله بوده و از  عنوان باید خالصه و بیان عنوان:        -

  .Times New RomanBold  51با قلم التین

ای که نویسنده  مربی، کارشناس( و نام دانشگاه یا موسسه نام و نام خانوادگی، مرتبه علمی )استاد، دانشیار، استادیار، نام نویسنده )گان(: 

ضروری  51 معمولی )گان( در آن اشتغال دارند )نام نویسنده مسئول و آدرس پست الکترونیک ایشان( ارائه شود. اسامی نگارندگان با قلم نازنین

 است.

 

واژه( و  022سطر ) 51تاکید بر تشریح مسئله، روش تحقیق و نتایج بوده و از چکیده باید مجموعه فشرده و گویایی از مقاله، با  فارسی: چکیده    -

 یک پاراگراف بیشتر نباشد و ضمناً ذکر بخشی از نتایج کمی در چکیده ضروری است.

 

ترتیب حروف الفبا ارائه  و بهواژه کلیدی، درباره موضوع مورد پژوهش و غیرتکراری در عنوان، بعد از چکیده  8و حداکثر  1حداقل  های کلیدی: واژه    -

 شود.

 

های پیشین و شرح هدف باشد به  بندی نتایج حاصل از پژوهش شامل طرح مسئله، اهمیت، فرضیه، مرور منابع علمی مرتبط، جمع مقدمه:    -

 نحوی که ضرورت انجام تحقیق را تبیین نماید.

 

شود. توصیف منطقه  طور مشخص، دقیق و مستند به مراجع علمی ارائه می پژوهش بهدر این قسمت مواد، ابزار و روش اجرای ها:مواد و روش    -

 باشد.های مرتبط با پژوهش انجام شده، ضروری می صورت اجمالی، همراه با بیان ویژگی تحقیق به

 

می مربوطه در این قسمت ارائه ها و توضیحات عل ها، منحنی ها، شکل دست آمده شامل جدول تمامی نتایج کیفی و کمی به نتایج و بحث:    -

ها  ها و جدولصورت فارسی نویسی ارائه شود. عناوین شکل ها نیز از سمت راست و به شود. شکل با کیفیت و با متن فارسی ارائه شود. جدول می

ها، تجزیه و تحلیل  سایر پژوهش های دست آمده در این قسمت با توجه به هدف بررسی و یافته کامل و جامع و حاوی اطالعات الزم باشد. نتایج به

های بعدی  ها و پیشنهادهای الزم برای انجام بررسی گیرد. ضمناً توصیههای پیشین نیز صورت شده و ضمن بیان توجیهات الزم، مقایسه با پژوهش

 شود. نیز ارائه می

 

 از ترویجی های-توصیه قسمت در. باشد کاربردی و ساده زبانی به مقاله، موضوع با مرتبط کامال کلمه،-یکصد حد در حداکثر توصیه ترویجی: -

 .شود نمودارخودداری و جدول درج

 

  منابع مورد استفاده:  -

 تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می گیرند.

 آن بشرح زیر است: روش منبع نویسی نشریه، طبق روش هاروارد می باشد و نگارش
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