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* اهداف و چشم انداز نشریه
با توجهه بهه اهمیهت علهوم آزمایشهگاهی و اسهتفاده بهینهه از فرفیتههای موجهود در بخهش تزهیهزات آزمایشهگاهی در
جهان امروز ،تولید دانش بها سهرعت بابهل تهوجهی در ایهه حهوزه در حهال انزهام اسهت .از ایهه رو ،در پهی پیچیهدگیهها و
چالشهههای موجههود در مسههیر توسههعه دانههش در بخههش دانههش آزمایشههگاهی ،نشههریه تخصصههی «دانههش آزمایشههگاهی
ایران» با هدف گهرد ههم آوردن جامعهه دانشهگاهی ،پژوهشهگاهی و محققهان و پژوهشهگران بخهش خصوصهی ،بهه منوهور
تبههادل و بههه اکههترا گ ه اری تز هارب و نتههایج تحقیقههات خههود در مههورد تمههام جنبههههای تخصص هی کههار ب ها تزهیههزات
آزمایشههگاهی ،منتشههر میکههود .همچن هیه ایهه فصههلنامه فرصههتی را بههرای ارائههه و بحهث در مههورد جدیهدتریه نههوآوریههها،
روندها ،ابداعات و تحهوالت عملهی ایزهاد کهده در ایهه حهوزه فهراهم میکنهد تها ههر چنهد کوچه  ،گهامی بهرای پیشهبرد
اهداف در علوم آزمایشگاهی کشور برداکته باکد.
در ای هه راسههتا کمیتههه علم هی و اجرایههی نشههریه تخصصههی دانههش آزمایشههگاهی ایههران ،از تمههامی اسههاتید ،دانش هزویان،
محقق هان ،پژوهشههگران و کارکناسههان تزهیههزات آزمایشههگاهی دعههوت مینمای هد مقههاالت خههود را کههه حههاوی جدی هدتریه
دسههتاوردهای علم هی و پژوهش هی در حههوزه دانههش آزمایشههگاهی و اسههتفاده از ابزارههها و تزهیههزات آزمایشههگاهی اسههت ،بههه
صورت فردی و یا با مشارکت گروهی به دفتر نشریه (از طریق سامانه ارسال مقاله در سایت نشریه) ارسال نمایند.
* رویکرد محتوایی نشریه تخصصی دانش آزمایشگاهی
نوههر بههه اهههداف نشههریه ،مقههاالت ارسههالی بایههد در حههوزه دانههش آزمایشههگاهی بههوده و بهههطور خههاص اسههتفاده و
بهرهبههرداری از تزهیههزات آزمایشههگاهی در آن وزن بیشههتری داکههته باکههد .روشهههای نههویه مشخصهههیابی بهها تزهی هزات
آزمایشگاهی ،ارتقا و بهبود روشههای پیشهیه و مقهاالت مهروری در ایهه حهوزه ،از جملهه اولویهتههای ایهه نشهریه اسهت.
هر ی از مقهاالت ،بایهد بها احاطهه کامهل بهه موعهو و اسهتفاده از تعهداد بابهل ببهول منهابع علمهی تهیهه کهود .رویکهرد
نشهریه تخصصههی دانهش آزمایشههگاهی ایهران ،خههودداری از انتشههار مقهاالت بهها موعهو نزدیه و تکهراری اسههت ،مگههر در
صورتی که با اکاره به مطالب مندرج در مقاله مشابه منتشر کده ،مطلب جدیدی بیان کود.
ایه نشریه ،مقهاالت مربهوب بهه حهوزه پزکهکی را منتشهر نمهیکنهد و حهوزه فعالیهت آن ،آزمایشهگاهههای ییهر پزکهکی
اسههت .مقههاالت ارسههالی بههرای فصههلنامه الزم اسههت بههه صههورت بابههل اسههتفاده بههرای مخاطبههانی از همههه رکههتهها و
تخصصهای علمی ،نوکته کوند.
دامنه موعوعات مقاالت عبارتند از:
 روشهای نویه کار با تزهیزات آزمایشگاهی؛ ارتقا یا بهبود روشهای پیشیه کار با تزهیزات آزمایشگاهی؛ ارائه روشهای جدید مشخصهیابی با تزهیزات آزمایشگاهی؛ معرفی بابلیتهای تزهیزات آزمایشگاهی؛ روشهای آمادهسازی نمونهها برای انزام آزمون با تزهیزات آزمایشگاهی.* انتشار مقاالت ترجمهای
چنانچه مقاله ترجمه ی یا چند مقالهه دیگهر اسهت ،نیهاز اسهت کهه بعهد از عنهوان مقالهه ،عبهارت متهرجم یها مترجمهان
بید گردد .اگر مقالهای با عنوان تألیف یها گهردآوری بهرای نشهریه ارسهال کهود ،ههر زمهان در فراینهد داوری مشهخص کهود
که مقالهه ترجمههای اسهت ،از فرآینهد انتشهار خهارج کهده و در آینهده نیهز مقالههای از ارسهال کننهدگان آن مقالهه در نشهریه
چاپ نخواهد کد .برای مقاالت ترجمهای ،فایل  Pdfمقاله (مقاالت) اصلی نیز ارسال کود.
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* تعهدات نویسندگان
در هنگام ارسال مقاله برای نشریه ،نویسنده متعهد میکود که:
 تمامی نویسندگان به صورت عمنی یا مستند با انتشار آن در ایه نشریه موافقت نمودهاند. پس از پ یرفته کدن در ایه نشریه ،در نشریه دیگری به ککل یکسان منتشر نشود. نویسندگان تعهدی نسبت به عدم انتشار ایه مقاله به نشریه دیگری ندارند.* حق مالکیت ()Copy Right
نویسندگان با ارسال مقاله برای نشریه ،میپ یرند که:
 مقاله در نشریه منتشر کود. کاربران سایت نشریه حق دسترسی رایگان به آن را دارند.* ویرایش و نگارش
مههته مقالههه بههه فارس هی روان و صههحیح نوکههته کههود (مههته مقههاالت ترجمهههای بای هد روان نوکههته کههده و از ترجمههه
تحتاللفوی خودداری کهود) .در صهورتی کهه مقهاالت نگاکهته کهده از نوهر دسهتوری و یها نگارکهی عهعیف باکهند ،مقالهه
بههه نویسههندگان بازگردانههده میکههود .در مههته مقالههه در صههورت بهههکاربردن اصههطاحات فنههی تخصصههی ،ایههه ببیههل
اصطاحات ،حتما توعیح داده کوند.
* اجزای مقاله
مقاله به بخشهای کاما مشخص تقسیم کود .هر مقاله باید دارای بخشهای زیر باکد:
 عنوان؛ کلمات کلیدی؛ نام و نام خانوادگی و مشخصات نویسندگان؛ چکیده؛ مقدمه؛ مته اصلی مقاله؛ نتیزهگیری؛ منابع و مراجع.* در تنظیم اجزای مقاله ،نکات زیر رعایت گردد:
* عنوان مقاله
عنهوان حهداکثر در  10کلمهه ،مختصههر و مفیهد باکههد .تها حههد امکهان از بهههکار بهردن اختصههارات و کلمهات انگلیسههی در
عنوان مقاله پرهیز کنید.
* نویسندگان
نام و نام خانوادگی نویسهندگان ،بافاصهله بعهد از عنهوان مقالهه ،در یه
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از هم جدا کود.
وابستگی (نام سازمان و بخهش مربوطهه) ههر کهدام از نویسهندگان در یه سهطر جداگانهه در زیهر اسهم نویسهندگان بهه
صورت زیر درج کود:
رتبه علمی یا مقطع تحصیلی ،دانشگاه یا مؤسسه متبو  ،آدرس پست الکترونیکی معتبر.
وابسههتگی هههر نویسههنده را بهها بههرار دادن عههدد بههاالنویس کههوچکی کههه بافاصههله بعههد از نههام نویسههنده و همچنههیه در
مقابل آدرس وی میآید ،از دیگر نویسندگان متمایز کنید.
نویسههنده مس ه ول مکاتبههات :ی ه نفههر را بههه عنههوان کههخص مس ه ول پاسههخگویی در همههه مراحههل داوری ،انتشههار و
همچنههیه بعههد از انتشههار بههه صههورت واعههح مشههخص نماییههد .آدرس ایمیههل و آدرس پسههتی کامههل بیههد نماییههد .جزئیههات
تماس نویسنده مس ول بایهد بهه روز و صهحیح باکهد .نویسهنده مسه ول را بها بهراردادن سهتاره ()) بهاالنویس کهوچکی کهه
بافاصله بعد از نام نویسنده و همچنیه در مقابل آدرس وی میآید ،از دیگر نویسندگان متمایز کنید.
* تغییر در گروه نویسندگان
پس از پ یرش مقاله ،امکان تغییر در اسهامی نویسهندگان کهامل حه ف ،افهزودن و یها تغییهر ترتیهب اسهامی آنهان وجهود
ندارد.
* چکیده
چکیههده مقالههه بایههد مختصههر بههوده ( 100تهها  250کلمههه) ،بههه صههورت خاصههه هههدف مقالههه ،نتههایج اصههلی و
نتیزهههگیریهای عمههده را نشههان دهههد .چکی هده ایلههب بههه صههورت مزههزا از مقالههه ارائههه میکههود بنههابرایه مههته آن بای هد
مسههتقل از مقالههه ،بابلیههت اسههتفاده داکههته باکههد و وابسههته بههه بخشهههای دیگههر مقالههه نباکههد .بههه همههیه دلیههل ،از
مرجعگهه اری در ایههه بسههمت اجتنههاب نماییههد .از بههه کههار بههردن اختصههارات ییراسههتاندارد و نامتههداول در ایههه بسههمت
بپرهیزید ولی در صورت نیاز در اولیه اکاره به آنها ،در خود چکیده باید تعریف و مشخص کوند.
* کلمات کلیدی
کلم هات کلیههدی بافاصههله پههس از چکیههده ،آورده کههوند .تعههداد کلمههات کلیههدی نبایههد از  6عههدد بیشههتر کههود .کلمههات
کلیدی بهرای اههداف نمایهگه اری (فهرسهت گه اری) اسهتفاده خواهنهد کهد ،له ا از عبهارات عمهومی و جمعهی و همچنهیه
مفاهیم چندگانه در کلمات کلیدی اجتناب کنید (به عنوان مثال از «و» یا «از» استفاده ننمایید).
از به کار بهردن اختصهارات بپرهیزیهد :تنهها اختصهاراتی میتواننهد در ایهه بسهمت بهه کهار رونهد کهه در زمینهه مربوطهه
کاما کناخته کده و متداول باکند.
* مقدمه
در مقدمه ی پیش زمینه مناسب را بهرای خواننهده ایزهاد کنیهد ،ولهی از بررسهی جزیهی و یها ارائهه خاصههای از نتهایج
بهدست آمده اجتناب نمایید.
* منابع و مراجع
کیوه ارجا به مراجع در مته مقاله اینگونه باکد ]3[ :یا [ 1تا  ]5یا [ ]5-1یا [ 7و ]1-4
مراجع و مأخ با همان ترتیبی که در مته مقاله به آن اکاره کده است ،در پایان مقاله بیاید.
کیوه نوکته مراجع اینگونه باکد:
 مقاالت:نههام و نههام خههانوادگی نویسههنده ،نههام نشههریه ،کههماره جلههد (سههال) کههماره نشههریه ،صههفحه کههرو -صههفحه پایههان .بههرای
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مقاالت انگلیسی ،تنها حرف اول نام نویسنده آورده کود و پس از آن ،نقطه بگ ارید.
مثال:
R. Abedi, Journal Title, 15 (2008) 524-530.

 کتابها:نام نویسنده ،عنهوان کتهاب ،نوبهت چهاپ ،ناکهر ،محهل نشهر ،سهال انتشهار .بهرای کتهب انگلیسهی ،تنهها حهرف اول نهام
نویسنده آورده کود و پس از آن ،نقطه بگ ارید.
مثال:
R. Abedi, Book Title, fourth ed., Longman, New York, 2000.

* واحدها
از سیستم واحد بیه المللی ( )SIبهرای واحدگه اری اسهتفاده نماییهد .در صهورت اکهاره بهه سهایر واحهدها ،حتمها معهادل
آنها در  SIرا نیز ارائه نمایید.
* فرمولها
فرمولهای ساده را در خطهوب مهته و در محهل مناسهب ارائهه نماییهد و از خه ( )/بهه جهای خه افقهی بهرای عبهارات
کسههری مانن هد  X/Yاسههتفاده ننماییههد .فرمولهههای بههزر بایههد در  equation editorنههرم افههزار  WORDنوکههته کههوند.
هر معادلهای را که به صهورت مزهزا از مهته و در خه جداگانههای ارائهه نمودیهد ،بهه صهورت متهوالی کهمارهگ اری نماییهد
تا بتوان در مته به صورت واعح به آن ارجا داد.
مثال:
( )1

3

√1−x
2

A = B + C2 −

* اختصارات و نامهای خاص
اختصههاراتی را کههه در زمینههه تحقیقههاتی ،اسههتاندارد و متههداول نباکههند ،بایههد در پههی نوکههت بههرار داده کههوند .اگههر در
چکیههده مزبههور بههه اسههتفاده از اختصههارات هسههتید ،بایههد در اولههیه اکههاره بههه آنههها در همانزهها و همچنههیه بههه صههورت پههی
نوکت تعریف نمایید .اختصارات هماهنگ و یکسانی را در تمام مقاله استفاده کنید.
اگر در مته مقاله نهام افهراد خهارجی یها نامههای ییهر فارسهی و ناکهناخته وجهود دارد ،معهادل انگلیسهی آن بهه صهورت
پینوکت ،در انتهای مقاله نوکته کود.
* جداول
عنوان جدول در بهاالی آنهها نوکهته کهود .در مقهاالت ترجمههای ،جهداول بهه صهورت تصهویر از مقهاالت اصهلی بریهده
نشود و حتماً با استفاده از امکانات  Tableدر نرم افزار  Wordترسیم گردد.
نمونه صحیح نامگ اری جدول برای مقاالت:
جدول  .1عنوان جدول [کماره مرجع]

نکتههه مهههم :اگههر جههداول و نمودارهههای مقالههه خههود را در برنامههه  Excelایزههاد نمودهایهد لطفهها نسههخهای بهها فرمههت
اصلی برنامه به همراه مقاله ارسال کنید.
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* تصاویر
فایلهای اصلی تصاویر به کار رفته در مهته را ،حتهی اگهر در مهته اسهتفاده کهدهاند ،جداگانهه ارسهال کنیهد ،چهون ایهه
فایلها در مراحل بعدی مورد نیاز هسهتند .تصهاویر بها فرمهت  JPEGیها  Tiffبها کهماره مشهخص در یه پوکهه براردهیهد
و سپس پوکهه را بهه صهورت فایهل فشهرده کهده ( )zipارسهال نماییهد (نهام فایهل ههر تصهویر ،عینهاً کهماره آن تصهویر در
مته مقاله باکد) .از کلمات فارسی یا نام ناهماهنگ برای نامگ اری فایلها پرهیز کود.
هر تصویر در مته مقاله ،دارای زیرنویس و کماره مرجع باکد .برای مثال:
ککل  .1عنوان ککل مورد نور [کماره مرجع]
تصاویر را با باالتریه کیفیت ممکهه ارسهال نماییهد تها در صهورت نیهاز ،امکهان ویهرایش آنهها فهراهم باکهد .در صهورتی
که در تصاویر از کلمات انگلیسهی اسهتفاده کهده اسهت ،معهادل فارسهی آنهها را روی تصهویر درج کنیهد .در صهورت پیچیهده
بههودن ویههرایش گرافیکههی تصههویر ،اصههل تصههویر بهها کیفیههت بههاال بههه همههراه کلمههات فارسههی معههادل کلمهات درج کههده در
تصویر اصلی برای نشریه ارسال کود تا ایه مورد توس طراح نشریه ،ویرایش گردد.
مقیاسها و مطالب درون تصاویر باید واعح و خوانا باکند.





لطفا از ارسال تصاویری با ویژگیهای زیر خودداری کنید:
فایلهایی مانند  PICT ،BMP ،GIFو  WPGکه نوعا تعداد پیکسلهای کم و مزموعه رنگ محدودی دارند.
فایلهایی که رزولوکه بسیار پایینی دارند.
کارهای گرافیکی که دارا حزم بسیار باال باکند.

* فایل مقاله
مقاله در نرم افهزار  ، WORDتنوهیم و ارسهال کهود .مهته بهه صهورت ته سهتون باکهد و تها حهد امکهان طرحبنهدی
سادهای داکته باکد ،زیرا ایلب کهدهای اسهتفاده کهده در فرمهت مقالهه حه ف کهده و در هنگهام پهردازش مقالهه جهایگزیه
میکود.
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