راهنمای تدوين و شرايط پذيرش مقاله
1.فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات زبان فرانسه در حوزه ادبيات ،زبانشناسی ،آموزش زبانهای خارجی ،نظريههای ادبی و
ترجمهشناسی ،مقاله به زبان فرانسه میپذيرد .
 2.مجله مطالعات زبان فرانسه به صورت دو فصلنامه منتشر می شود .
 3.مقاالت ارسالی نبايد به هيچ مجله ديگر ارسال و يا در جايی ديگر منتشر شده باشند .
 4.ارسال و اطالع از وضعيت مقاالت تنها از طريق سامانه مجله به نشانی اينترنتی www.uijs.ui.ac.ir/relfامکانپذير
است .
 5.مقاله بايد شامل اين بخشها باشد :چکيده (به فرانسه ،فارسی و انگليسی) ،واژگان کليدی ،مقدمه ،متن اصلی ،نتيجهگيری و
کتابنامه .
 6.تعداد کلمات مقاالت ارسالی بايد بين  4500تا  7000کلمه باشد .چکيده (بين  150تا  200کلمه) همراه با  5تا  7کليدواژه و
ترجمه آن به زبانهای فارسی و انگليسی الزامی است .
 7.همه مقاالت دريافت شده داوری و ارزيابی میشوند و نتيجه ارزيابی مقاالت حداکثر سه ماه پس از دريافت مقاله به نويسنده
مسؤول اعالم میگردد .
 8.متن مقاالت بايد تحت برنامه  Wordبا فونت  ، Times New Romanاندازه  12و فاصله  cm 1.5بين خطوط
نگاشته شده باشد .
 9.نقل قولهای بيش از  4سطر در قالب پاراگراف جداگانه با يک فاصله از خطوط متن اصلی و به صورت  cm 1فرورفته از
سمت چپ در بين گيومه نوشته میشوند .اين نقلقولها بايد با قلم  12و فاصله  1بين خطوط نوشته شوند .
 10.اسامی آثار در متن اصلی بايد به صورت کج (ايتاليک) نوشته شوند .
 11.فهرست منابع و مآخذ در پايان متن مقاله و با عنوان «کتابنامه» مشخص میگردند .
 12.فهرست منابع مقاله بايد مطابق مثال زير منحصرا ً طبق شيوه  APAتدوين شود .مقاالتی که اين شيوهنامه را رعايت
نکرده باشند در بررسی اوليه برگردانده خواهند شد .
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 13.اگر به چند اثر از نويسندهای مربوط به يک سال ارجاع داده شده است ،هم در ارجاعات داخل متن و هم در فهرست منابع،
بالفاصله پس از سال انتشار با حروف  a, b, cمشخص گردد .
 14.ا رجاعات در متن مقاله در ميان دو کمان (شامل نام خانوادگی نويسنده ،سال انتشار مجله :شماره صفحه) مطابق مثال زير
است :
«Chaque langue structure la réalité à sa façon et, par là même, établit les éléments de
la réalité qui sont particuliers à cette langue donnée» (Mounin, 2008: 44).
 15.مالحظات و نکات توضيحی فقط به صورت پانوشت در پايين همان صفحه میآيد .شماره اين توضيحات بايد بالفاصله
پس از مطالب مربوط با پانوشت و قبل از عاليم نقطهگذاری بيايد و ترتيب پانوشتها با عدد نشان داده شود .پانوشتها بايد تنها
در مواقع ضرورت برای روشن شدن يک موضوع مرتبط به کار بروند و نه برای يادآوری ارجاعات کتابنامهای .
 16.همهی مقاالت به وسيله ی دو داور به طور محرمانه مورد داوری قرار میگيرند .
 17.مجله حق رد يا ويرايش مقاالت را برای خود محفوظ میداند .

