
 مقاله و پذيرش راهنماي تدوين

 

ويژه از  باشد، بهداشته اقتباسي  غير و جديدنكات علمي مطالب و كه  يمعتبرهاي تحقيقي و تحليلي  نشريه از مقاله
كنـد و از چـاپ    باشـد، اسـتقبال مـي    و معتبـر  نظري بديع حاويكه  ييها نامه پايانها و  رسالههاي برگرفته از  مقاله
  .گردآوري يا ترجمه معذور است هاي مبتني بر مقاله

  .هاي داخلي و خارجي چاپ يا ارائه نشده باشد شود كه در نشريه هايي در اين مجله منتشر مي صرفاً مقاله
نويسندة مقاله مجـاز بـه چـاپ آن در جـاي     محفوظ است و  نشريهبراي  ،آن ، پس از پذيرشمقاله حق چاپ
 .ديگر نيست

 .رأي بودن با نويسندگان نيست و مجله مسئوليتي در اين زمينه ندارد عناي همم انتشار آثار ارسالي الزاماً به

 .هاي دريافتي آزاد است مجله در قبول، رد، اصالح، و ويرايش مقاله

  :محترم، مشخصات ذيل را به همراه مقاله ارسال كنند نويسندگان/ نويسنده
 ؛به فارسي و انگليسي نويسندگان/ خانوادگي نويسنده نام و نام 

 دانشگاه نويسنده  محل و شهر ،دانشكده، دانشگاه  آموزشي، نام  علمي، گروه تحصيالت، رتبة  ميزان /
 ؛به فارسي و انگليسي نويسندگان

 ؛معرفي نويسندة مسئول در صورت تعدد نويسندگان 

 ؛نويسندگان/ درج نشاني پست الكترونيك نويسنده 

  ،؛نويسندة مسئول دورنگارو  ،محل كارهمراه، منزل،  هاي نشمارة تلف نشاني، كدپستي 

از طريـق   و مشخصات باال همراه درخواست انتشار هاي ارسالي را به نويسندگان محترم، فايل الكترونيك مقاله
  .يا پست الكترونيك، به نشاني مجله ارسال كنندو  )CD در قالب( پست عادي

ـ  راهنماي تدوين«پذيرش اولية مقاله مشروط به رعايت نكات  آن و پـذيرش نهـايي و چـاپ    » مقالـه  ذيرشو پ
 .نتيجه به نويسنده اعالم خواهد شد ،در هر صورت. است ة نشريهو هيئت تحريري مقاله داورانمشروط به تأييد 

درضـمن، مقالـه   . كلمه تجاوز نكند 8000صفحه باشد و درمجموع از 25و حداكثر  15صفحات مقاله حداقل 
  .ارسال شود PDFهمراه فايل  و به نگاري حروف Word 2007 در برنامة 13لوتوس   بيبا قلم 

، به دو زبان فارسي و انگليسـي  )واژه 7حداكثر ( هاي كليدي و واژه) كلمه 150حداكثر ( داشتن عنوان، چكيده
  .ها الزامي است مقاله  براي همة
 .منابع باشدفهرست گيري و  ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلي، نتيجه مقاله

 .خاص، اصطالحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گيرد جي اساميمعادل خار



 شيوة استناد

  :شيوة زير باشد ، درون متني و به ارجاعات مقاله
خانوادگي نويسندة كتاب يا مقالـه،    ، نام)گيومه داخل( قول مستقيم  پس از نقل ،براي ارجاع به منابع، بالفاصله

 .)1/210: 1366 ،حقيقي: (مثال. نظر درون پرانتز آورده شود و صفحة منبع مورد ،انتشار، شمارة جلد سال

خانوادگي نويسندة كتاب يا مقاله، سال انتشار و   قول غيرمستقيم، نام پس از نقل ،براي ارجاع به منابع، بالفاصله
 .)25 - 21 /1 :1366 ،حقيقي: (مثال. درون پرانتز آورده شود و صفحة منبع مورد نظر ،شمارة جلد

 .):Nelson, 2003 115(: مثال. شيوة قبل و به زبان اصلي آورده شود ارجاعات درون متني غيرفارسي، به

، و غيـره د، ، جسال بيش از يك اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حـروف الـف، ب،    اي در يك اگر از نويسنده
  .از سال انتشار، آثار از هم متمايز شوندپس  ،هاي خارجي ، در زبان... ، و a،bزبان فارسي و حروف   در

مقاله، سال  ها نويسندة مستقل دارد، نام نويسندة اي كه مقاالت آن به فرهنگ يا دانشنامه متني ات دروندر ارجاع
  .)»ابومحمد صالح«ذيل / 6: 1373انواري، ( :مثال .صفحة منبع مورد نظر آورده شود وشمارة جلد، انتشار، 

سـال  دانشنامه،  /اي كه مقاالت آن نويسندة مستقل ندارد، نام فرهنگ به فرهنگ يا دانشنامه تنيم ات دروندر ارجاع
  ).»سينا  ابن«ذيل  :1380، فارسي رةالمعارفياد: (مثال. شود ه آورد )در گيومه( و نام مدخل مورد نظرشمارة جلد، انتشار، 

ـين ( »همان«جاي آن واژة  و به نشود آورده قبلبار مانند متني، ارجاعات تكراري  در ارجاعات درون  )ibid: در منابع الت
  .كار رود به

 .دگردجاي نام مؤلف خودداري  شود و از ترسيم خط به در منابع پايان مقاله، ارجاعات تكراري كامل آورده 

ترتيـب حـروف    هخانوادگي نويسنده، ب  ابتدا منابع فارسي و سپس منابع التين، براساس نامدر در پايان مقاله، : منابع
 :شود آوردهالفبا و به صورت زير 

صـورت   نـام كتـاب بـه    ).انتشـار   تاريخ( نويسندگان/ نويسنده  گان، نامنويسند/ نويسنده خانوادگي  نام: كتاب
 .نام ناشر :محل انتشارو شمارة جلد، نام مترجم يا مصحح،  ،)ايرانيك( ايتاليك

 صـورت  نـام نشـريه بـه   ، نام متـرجم،  »عنوان مقاله«). تاريخ انتشار( نويسنده  خانوادگي نويسنده، نام نام :مقاله
 .شمارة نشريه و سال نشريه، ،)ايرانيك(ايتاليك 

يـا عنـوان   (سايت  ، نام وب»عنوان مقاله«). تاريخ دسترسي(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده   نام: منابع اينترنتي
  .آدرس اينترنتي و ، صفحه،)سالو نشرية الكترونيكي، جلد، شماره، 


