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 تنظیم و ارسال مقاالت راهنمای

متن مقاالت ارسالی به  بان فارسی باتد.

باتد. نشده دیار به چاپ نرسیده یا برای چاپ فرستاده یاهینشرمقاالت ارسالی در 

تحقیقی و مستند و براساس معیارهای پژوهشی باتند. تده همقاالت فرستاد

( فراتر نرود.کلمه 0022صفحه ) 02 ا  حجم مقاالت

مجله ارسال گردد. ۀو به آدرس سامان تود تایپ WORDبا برنامه  مقاالت

علمی وی ضروری است. ۀتلفن تماس و درج ۀمارت ی کامل،نشان همراهذکر مشخصات کامل نویسنده به 

یک نفر  همیاری است مقاله را با ستهیات ا  استادیاری باتد، ترنییپادر صورتی که نویسنده دارای مدرن 

استادیاری یا باالتر تیمیل و ارسال کند. ۀبا درج

اصلی، نتیجه، فهرست منابع. ۀ، مقدمه، بدنهاواژه یر باتد: چییده، کلید یهابخشمقاله باید مشتمل بر 

درج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.

ید ق جلد و صفحه، در داخل پرانتز ۀمار، تارجاعات در داخل متن با ذکر نا  خانوادگی نویسنده، سال نشر

گردد.

و ا  با گرداندن مقاالت  داردیمبول و ویراستاری مقاالت را برای خود محفوظ ق حق رد یا دوفصلنامه

دریافتی معذور است.

 نامهشیوه

 :تود در تدوین مقاالت ال   است این ترتیب رعایت

 الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقیق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛

علمی و سا مان  ۀخانوادگی نویسنده/ نویسندگان به همراه رتبب. مشخصات نویسنده: ذکر نا  و نا  

 وابسته؛

رح مختصر و جامعی ت که نمایانار یاگونهکلمه به  بان فارسی و انالیسی به  002 -022ریب ق ج. چییده:

 مهم نتیجه بحث باتد؛ یهانیتهامل بیان مسئله، هدف، ماهیت پژوهش و ت ا  محتویات نوتتار

و کار جست و  کنندیمواژه ا  میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا  0: حداکثر تا هاواژهد. کلید

 ؛سا ندیمجوی الیترونییی را آسان 

بلی پژوهش و ارتباط ق یهانهی مهدف پژوهشار ا  پژوهش و انتشار آن و نیز به  ،هی. مقدمه: در آن

 ؛تود بیانبا موضوع نوتتار به صورت واضح  هاآن

 بدنه اصلی مقالهو. 

که هر پاراگراف حاوی  یاگونهباتد، به  تده بندیمقاله که متن اصلی است، پاراگراف ۀ. بدن0

 یک موضوع مشخص باتد.

 رار گیرند.ق . هر دسته ا  موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص0

 ۀاکلت مقاله ا  یک ۀبه نوعی که مجموع ؛رار گیرندق تریکل. هر دسته ا  عناوین، ذیل عنوان 3

 مطلب در آن رعایت گردد. رتأخمنسجم برخوردار باتد و تقد  و 



 هرار دادق (" "، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه )تود یما  منبعی نقل  ناًیع. در مواردی که مطلبی 4

 . نقل به مضمون نیا ی به درج گیومه ندارد.تود

 .تود هباید به منبعی ارجاع داد تده . هر مطلب نقل0

، مؤلف )تهرت به این صورت ذکر می گردد: . مراجع، در پایان هر نقل مستقیم یا غیر مستقیم0

، مشترن است، باید اسم وی مؤلف تهرتدر صورتی که  .جلد و صفحه( ۀمار، تسال انتشار

 تده تر منتشرخص مورد نظر در یک سال، دو اثر یا بیشت . در صورتی که ا ذکر گرددهم 

رار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد ا  سال انتشار میان دو ق و در مقاله مورد استفاده

است، ذکر منبع  تده هاگر ا یک نویسنده بیش ا  یک اثر استفاد .ردیگیماثر تفییک صورت 

، صفحه و سال انتشار اثر دو  ۀمار، ت، سال انتشار اثر اولتهرت) :ردیگیمیل صورت ت بدین

، به این تود هت ارجاع داداولفان متفؤدر صورتی که به دو اثر مختلف با م. صفحه( ۀمارت

 ۀمار، ت، سال انتشارتهرتصفحه /  ۀمار، ت، سال انتشارتهرت) :گرددیم ذکرصورت 

و با  تود یمیک نفر آورده  تهرتسه نفر باتند، فقط  لفان یک اثر بیش ا ؤاگر م. صفحه(

 .گرددیملفان اتاره ؤبه سایر م« دیاران»ذکر واژگان 

را در  هاآنی که نویسنده مباحث نیترمهم ۀبندی و خالصکلمه، حاوی جمع 022-022حدود  . نتیجه: 

 ح و بسط داده است.تر به طور مستند اشمقاله

ا  آنها به طور مستقیم استفاده  اشمقالهی که نویسنده در و دیار آثار ح. فهرست منابع: کتب و مقاالت

 کرده است.

 روش تنظیم منابع

 تنظیم گردد. «تهرت» بایجداگانه براساس حروف الف یاصفحهفهرست منابع در پایان مقاله و در 

 محل نشر: ناتر. .نا  مترجم/ مصحح .عنوان کتاب )سال انتشار(، ، نا تهرتکتاب: 

های قدیم سال تألیف یا  مان حیات مؤلف های معاصر، سال انتشار )چاپ اول( و در کتابتذکر: در کتاب

 مالن است. 

 .، صفحات مقالهمجله ۀمار، ت، نا  مجله«عنوان مقاله»)سال انتشار(،  ، نا تهرتمقاله: 

سی ارتد/ دکتری، نا  استاد ؛ یایان نامه کارتنا«عنوان پایان نامه»)سال دفاع(،  ، نا تهرتنامه: پایان

 راهنما، رتته، دانشیده، دانشااه.

 ، آدرس اینترنتی.«نا  مقاله» )تاریخ انتشار(، ، نا تهرتمنابع الیترونییی: 

 فیتألودر صورت عد   تود یمسسه، نا  آن ذکر ؤتوسط مرکز یا م فیتألمنابع نامشخص: در صورت 

 .تود یمتوسط نویسنده یا موسسه، با نا  اثر آغا  

)بدون تاریخ( « تابی»، ()بدون ناتر« نابی»)بدون محل نشر(، « جابی»عد  تعیین برخی مشخصات: ا  الفاظ 

 .تود هاستفاد
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