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راهنمای تهیه و شرایط پذیرش مقاله
هدف از چاپ مجله
(( مجله گهر پژوه)) مجلهای علمی – تخصصی است که بهصورت فصلنامه و به تعداد چهار شماره در سال
توسط شرکت گهر دانه شرق منتشر میشود .این مجله مقاالتی با موضوع مرتبط با صنعت خوراک دام،
طیور و آبزیان را چاپ میکند.
نحوه ارسال مقاله
مولفین پس از تهیهی مقاله بر اساس راهنمای مجله ،میتوانند آن را از طریق پست الکترونیکی در قالب
فایل ( *.docایجاد شده در نرم افزار  Wordنسخه  3002یا باالتر) برای سردبیر به نشانی پست
الکترونیک  goharpajouh@gohardanehco.com :ارسال نمایند.
شیوه تهیه مقاله:
عنوان مقاله به دو زبان فارسی با قلم  Bold 13 B Zarوانگلیسی با قلم 13 Time New
Romanآورده شود .مشخصات نویسنده(گان) شامل نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،محل خدمت،
شماره تلفن(ثابت و همراه) با قلم  23 B Zarنوشته شود.
متن مقاله برروی کاغذ سفید و بدون آرم ،حداکثر در  4صفحه ( )A4با قلم  13 B Zarتایپ شود .در
مواردی که به زبان انگلیسی نیاز است ،از قلم  Time New Romanو سایز 22استفاده شود .از نوشتن
کلمههای انگلیسی در متن خودداری گردد ،در این خصوص الزم است به فارسی نوشته شده و سپس
معادل انگلیسی آن زیرنویس شود.
الف)چکیده فارسی :چکیده خالصهای از کل موضوع مورد بررسی است .چکیده فارسی در یک
پاراگراف نوشته شود و بیش از  300کلمه نباشد .در داخل چکیده منبع استفاده نشود.
ب)مقدمه :در برگیرنده اهمیت و ضرورت موضوع مورد مطالعه در دنیا و ایران باشد.
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ج) موضوع :در این قسمت موضوع مورد نظر با توضیحات علمی و مشروح مورد بررسی قرار میگیرد .به-
عالوه از نتایج پژوهشهای مجری و سایر پژوهشهای مرتبط نیز بهرهگیری میشود .بومی سازی دانش
روز دنیا نیز مورد توجه قرار گیرد.
د)منابع :ذکر منابع در متن مقاله در صورت وجود یک یا دو نویسنده ،بطور کامل و با ذکر سال باشد برای
مثال( :نگارنده 2231 ،؛ نگارنده و نگارنده )3002 ،
نحوهی تنظیم فهرست منابع:
مراجع فارسی با قلم  13 B Zarو با فاصله سطرهای  Singleو منابع انگلیسی با قلم Time New
 22 Romanتایپ شود.
الف) مجالت علمی :
 عباسی  ،م .ع ،.واعظ ترشیزی  ،ر ،.نجاتی جوارمی  .2232 ،.برآورد پارامترهای ژنتیکی صفاتوزن بدن با استفاده از مدل تابعیت تصادفی در گوسفندان نژاد بلوچی ایستگاه عباس آباد .مجله
پژوهش و سازندگی  ،شماره  ،56صفحات .16-30
- Ghafouri-Kesbi,F. and Eskandarinasab,M.P., 2008. An evalution of
influences on growth traits: The Zandi sheep breed of Iran as an
example. Journal of Animal and Feed Sciences. 17: 519-529.
ب) کتاب:
 امانلو ،ح .2212 ،.ژنتیک اصالح دام(ترجمه) .چاپ اول ،انتشارات دانشگاه زنجان.- Pond, W., Church, D., Poond, K.R. and Schoknecht, P.A., 2005. Basic
Animal Nutrition and Feeding. John Wiley and Sons Inc., USA.
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ج) همایش:
 حسینی  ،ی ،.نعیمی  ،م  .و فرشاد  ،ع .2220 ،.ارزیابی اثرات سوکروز و گلوتامین بر خصوصیاتکیفی اسپرم بز قبل و بعد از انجماد .اولین کنگره علوم و فناوری های نوین کشاورزی22 .تا32
شهریور ،دانشگاه زنجان .صفحات .224-221
- Watts, E. and Rose, M. T., 2009. Equine limb and oral fibroblasts in in
vivo models of cell proliferation and wound contraction. Proceeding of
the British Society of Animal Science.30 March- 1 April 2009,
Aberdeen, UK. P. 19.

