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محتوای مقاله با اهداف نشریه متناسب باشد (تشخیص این مورد بر عهدهی هیئت تحریریه است) و حاصل
مطالعات ،تجربهها و پژوهشهای نویسنده باشد.
در صورت ترجمه  ،مقاله حاوی موضوعات جدید باشد و اصل مقاله ترجمه شده با نسخهای از متن اصلي همراه گردد.
مقالهی ارسال شده در هیچ همایشي ارائه نگردیده باشد و در هیچ نشریهای قبالً چاپ و یا همزمان ،به نشریههای دیگر
فرستاده نشده باشد.
فصلنامه در انتخاب ،ویرایش ،تلخیص یا اصالح مقالههای دریافتي آزاد است.
مسؤولیت آراء و نظریات ارائه شده در مقالهها بر عهدهی نویسندگان است و چاپ مقاله به معني تأیید مطالب آن نیست.
در متن مقاله حتياالمکان از معادل فارسي کلمات التین استفاده شود و چنانچه معادل فارسي بهاندازهی کافي رسا
نباشد ،ميتوان با ذکر شماره در باالی معادل عین کلمه التین در زیرنویس آورده شود.
ارسال سه نسخه از مقالهی تایپ شده حدود  32صفحه با برنامه  WORDویرایش  ، 3002فونت لوتوس  23عالوه بر
ارسال فایل به آدرس پست الکترونیک  journal@raja.ac.irالزامياست .
صفحهی اول مقاله باید در برگیرنده موارد زیر باشد:
عنوان مقاله (فارسي و انگلیسي) ،مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نامخانوادگي ،مرتبه دانشگاهي
و تخصص ،ذکر نام دانشگاه (در صورتي که عضو هیئت علميباشد) ذکر این موارد به صورت فارسي و انگلیسي و
آدرس  Emailنویسندگان الزامياست.
صفحهی دوم مقاله شامل عنوان مقاله ،چکیدهی مقاله (حداکثر در  300کلمه) و واژگان کلیدی (حداکثر  6واژه
مرتبط) ميباشد (در این صفحه نام نویسنده یا نویسندگان نباید ذکر گردد).
جداول به تعداد محدود با شماره و عنوان مشخص در باال و توضیحات و منبع جداول در زیر آن در اندازهی 22 * 21
و مناسب برای چاپ باشد.
شکلها ،نمودارها و تصاویر به تعداد محدود با شماره و عنوان ،توضیح و منبع مشخص در زیر آن در اندازهی
 22 * 21و مناسب برای چاپ باشد.
فهرست منابع مورد استفاده (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع خارجي) در صفحهای مستقل با توجه به الگوی
زیر درج شود:
 کتاب تألیف شده :نامخانوادگي نویسنده ،نام( .سال انتشار کتاب) .عنوان کتاب (نوبت ویرایش یا چاپ).
محل نشر :نام انتشارات.
 کتاب ترجمه شده :نامخانوادگي ،نام مؤلف( .تاریخ ترجمه) .عنوان کتاب به فارسي( .نام و نامخانوادگي
مترجم) .محل نشر :ناشر( .تاریخ انتشار به زبان اصلي).
 مقاله :نامخانوادگي نویسنده ،نام( .تاریخ نشر) .عنوان مقاله .نام نشریه .دوره ،شماره ،ماه ،سال ،شمارهی صفحه.

 منابع اينترنتي :نامخانوادگي نویسنده ،نام ،عنوان مقاله بهطور کامل[ .تاریخ کامل انتشار مقاله][ .ذکر اصطالح
(.] on lineآدرس کامل منبع)[ .تاریخ کامل دسترسي به مقاله]

 عنوان کتاب و عنوان نشریه به صورت  Italicو سیاهتر از بقیه تایپ شود.

