راهنمای نویسندگان
ضمن سپاس از شما که نشریه «فردوس هنر» را برای نشر مقاله خود انتخاب کردهاید به آگاهی میرساند که «فردوس هنر»،
نشریه علمی مؤسسه آموزش عالی فردوس است که بهصورت فصلنامه در حوزههای تخصصی هنر (هنرهای تجسمی و
کاربردی) ،معماری و مباحث میانرشتهای هنر منتشر میشود .از پژوهشگران و نویسندگان ارجمند درخواست میشود که
بهمنظور جلوگیری از اتالف وقت و هزینۀ خود ،اطالعات مندرج در این راهنما را بهدقت بخوانند و چنانچه مقاله در چارچوب
ذکرشده قرار دارد ارسال نمایند .درصورتیکه مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم
نشده باشد به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.
مقاالتی در «فردوس هنر» پذیرفته میشوند که پیشتر در رسانۀ دیگری (نشریه ،کنفرانس ،کتاب و  )...منتشر نشده و همزمان
برای داوری در نشریۀ دیگری ارسال نشده باشند .طبق آییننامۀ نشریات علمی وزارت علوم (مصوب اردیبهشت « )98فردوس
هنر» در هر سال تنها میتواند دو مقاله از یک نویسنده منتشر کند ،یکی بهعنوان نویسندۀ مسئول و یکی بهعنوان نویسندۀ
همکار.
هر مقاله حداقل توسط  2نفر داور متخصص در موضوع مقاله ارزیابی میشود ،در نهایت دو نظر موافق و تأیید هیئت تحریریه
نشریه برای چاپ مقاله ضروری است .مدتزمان فرایند پذیرش مقاالت (از دریافت تا پذیرش نهایی) حداقل  4ماه است .برای
اطالع از مراحل داوری و پذیرش مقاالت به بخش فرایند داوری در منوی اطالعات نشریه مراجعه کنید.

 .1راهنمای آمادهسازی و ارسال مقالۀ پژوهشی

 .1-1ساختار مقاله و موارد الزامی در آن

نشریه «فردوس هنر» مقاالت علمی را میپذیرد که دربرگیرنده مقاالت پژوهشی ،مقاالت مروری ،مطالعۀ موردی ،نقطه نظر،
ترویجی و کاربردی هستند .همچنین ،در راستای سیاستهای نشریه ،تنها پژوهشهایی پذیرفته میشوند که صرفاً توصیفی یا
آماری نباشند و بر تحلیلهای نویسنده مبتنی باشند؛ لذا پژوهشهایی که آزمونپذیری یک فرضیه از پیش ثابتشده را  -اغلب
به وسیلۀ سنجش آماری  -میآزمایند ،تکیه صرف به پرسشنامه دارند ،تکنیکی و فنیاند یا در بررسیها تکیه به فرمول دارند،
پژوهشهای کمّی و پژوهشهای صرفاً گردآوریشده (کالژگونه) پذیرفته نخواهند شد .موضوع مقاله باید در حوزههای تخصصی
هنر (هنرهای تجسمی و کاربردی) ،معماری و مباحث میانرشتهای هنر باشد .موضوع باید بدیع باشد و موجب ارتقای سطح
دانش در حوزههای ذکرشده شود؛ درعینحال پرهیز از کلیگویی ،دوری از تعصب به مسئله و مستدل بودن مطالب نیز باید مد
نظر قرار گیرد.

بهطور خالصه ،عوامل زیر باعث عدم تأیید مقاله در مرحلۀ نخستِ ارسال میشود:

عدم سنخیت با موضوع مجله؛
قرار نگرفتن روش تحقیق مقاله در اولویت روشهای مورد قبول نشریه (ضعف رویکرد کیفی در پژوهش و اتکای غالب به
سنجشهای آماری /تکنیکی بودن و دوری از جنبههای نظری)؛
عدم برخورداری از ساختار علمی (فاقد سؤال ،نظریه) و اتکا به گردآوری یا روش انشایی یا گزارشی در محتوای مقاله؛
خارج بودن روش تحقیق یا موضوع مقاله از امکان داوری مجله؛
تکراری بودن محتوای مقاله (قسمت اعظم سؤال یا فرضیه مقاله قبالً در مقاالت دیگر بررسی شده است)؛
عدم رعایت دستورالعمل ذکر شده در بخش راهنمای نویسندگان.
 .2-1بخشهای اصلی مقاله

ساختار مقاالت علمی برای نشریه «فردوس هنر» باید مطابق شرایط زیر باشد ،در غیر این صورت مورد بررسی قرار نخواهد
گرفت (همه بخشها ضروری است):

عنوان :عنوان مقاله باید کمتر از  20واژه باشد ،روشن و بیانگر موضوع پژوهش باشد ،تکراری نباشد ،تطویل بدون ضرورت
نداشته باشد و خطابی یا شعرگونه نباشد.
چکیده :خالصهای از مقاله است که طرح کلی ،روش پژوهش و نتایج مقاله را بیان میکند .چکیده باید ساختارمند و به ترتیب
دربرگیرنده این موارد بهصورت تیترهای جداگانه باشد :بیان مسئله ،هدف ،سؤال یا فرضیۀ تحقیق ،روش تحقیق و نتیجهگیری
باشد .چکیدۀ مقاله باید حداکثر  300کلمه باشد .موارد باال حتما در قالب تیتر تنظیم شوند.
چکیده انگلیسی :مبسوطتر از چکیده فارسی و بین  800تا  1000واژه باشد.
واژگان کلیدی :نویسنده باید واژگان اصلی مرتبط با موضوع مقاله را در پایان چکیده با عنوان واژگان کلیدی بیان کند .واژگان
کلیدی نباید صرفاً تکرار واژههای بهکاررفته در عنوان مقاله باشد و باید بین  4تا  6واژه باشد که با ویرگول از یکدیگر جدا
میشوند.
مقدمه و بیان مسئله :مقدمه مدخل مقاله و کالم نویسنده است که به شرح مسئله میپردازد و باید بدون ارجاع و مستقالً
بهدست نویسنده نگاشته شود .این بخش به ترتیب دربرگیرنده این موارد است :شرح مبسوطتر مسئله پژوهش ،مبانی نظری،
اهداف ،سؤالها و ضرورت و اهمیت پژوهش است.
روش تحقیق :مراحل و نحوه انجام پژوهش  -که در چکیده به آن اشاره شده بود  -باید بهطور کامل و با ذکر جزئیات در این
بخش توضیح داده شود .روش انجام پژوهش باید بهطور دقیق مشخص شود تا پژوهشگران بعدی ،در صورت نیاز ،بتوانند از
همان روش برای انجام پژوهشهای مشابه یا تکمیل پژوهش فعلی استفاده کنند .این بخش بهترتیب دربرگیرنده این موارد

است :روش تحقیق ،شیوه گردآوری دادهها ،ابزار گردآوری دادهها ،جامعه آماری ،تعداد نمونه مورد بررسی ،روش نمونهگیری،
روش تجزیهوتحلیل اطالعات باشد( .ارائه کلیه موارد ضروری است).
پیشینۀ تحقیق :در پیشینۀ تحقیق ،پژوهشهای انجامشدۀ مرتبط با موضوع (کتب ،مقاالت علمی ،پایاننامهها ،رسالهها و
گزارشهای چاپشدۀ مرتبط) بررسی و مسئله و نتایج و دستاوردهای این پژوهشها بهطور خالصه بیان میشود .در پیشینه
باید تفاوت رویکرد و روش مقالۀ حاضر با پژوهشهای پیشین بیان شود.
بحث :یافتههای پژوهش ،پاسخ به سؤاالت پژوهشی و ،در صورت وجود فرضیه ،شواهد اثبات یا عدم اثبات فرضیه در این بخش
ارائه میشود .همچنین نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای مشابه و پیشینۀ تحقیق مقایسه میشود و همراستایی ،تفاوت
و بهطورکلی نسبت نتایج پژوهش حاضر با پژوهشهای مرتبط قبلی بیان میشود.
نتیجهگیری :در این بخش یافتههای مقاله بررسی و دستیابی یا عدم دستیابی به اهداف پژوهش و دالیل رد یا اثبات فرضیه(ها)
بیان میشود؛ در نتیجهگیری ،مقدمه ،ارجاع و دلیل آورده نمیشود.
تقدیر و تشکر :در بخش تقدیر و تشکر باید نام و عنوان افراد ،گروهها و مؤسساتی که بهصورت مادی یا غیرمادی بر روند انجام
پژوهش اثرگذار بوده و موجب پیشرفت آن شدهاند ذکر شود.
اعالم عدم تعارض منافع :نویسندگان باید در پایان مقاله (پیش از فهرست منابع) عدم تعارض منافع خود را در انجام پژوهش
بدین صورت اعالم کنند :نویسندگان اعالم میدارند که در انجام این پژوهش هیچگونه تعارض منافعی برای ایشان وجود
نداشته است( .تعارض منافع به حالتی گفته میشود که منافع شخصی مادی یا غیرمادی نویسنده یا نویسندگان با نتایج
پژوهش در تعارض باشد و این موضوع بر روند انجام پژوهش یا اعالم صادقانۀ نتایج تأثیر بگذارد).
پینوشتها :توضیحات اضافه بر متن ،اعالم ،عالئم اختصاری ،کوتهنوشتها و معادل التین واژهها (در نسخۀ فارسی) باید تحت
عنوان پینوشتها در انتهای مقاله آورده شود .پینوشتها را میتوان بهصورت دستی یا با سیستم پینوشت ()Endnote
نرمافزار  Wordوارد کرد .توضیحات ذکرشده نباید بهصورت پانویس ( )Footnoteوارد شوند.
فهرست منابع :مشخصات کامل منابعی که در نگارش مقاله از آنها استفاده شده است باید در انتهای مقاله ذکر شود .منابع
استفادهشده در مقاله باید حتیاالمکان جدید و در ده سال گذشته منتشر شده باشند .ارجاع به مقاالت علمی منتشرشده در
مجالت معتبر نسبت به استفاده از کتاب و مقاالت کنفرانس و مطالب برداشتشده از سایتهای اینترنتی ارجحیت دارد .نحوۀ
ارجاعدهی درونِ متن و دستورالعمل تنظیم منابع را میتوانید در بخش راهنمای ارجاعدهی و تنظیم منابع در منوی راهنمای
نویسندگان ببینید.
تذکر :فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا تنظیم میشوند .الزم است منابع و مآخذ در بخش انگلیسى نیز درج شوند.
براى این منظور کلیه فهرست منابع و ماخذ (اعم از فارسی ،التین و سایتها) پس از ترجمه به انگلیسی ،بر مبنای حروف نام
خانوادگی در ذیل  Referencesتنظیم شود .فهرست تجمیع شده نهایى به زبان انگلیسى ،در قسمت چکیده انگلیسی قرار
میگیرد.

 .3-1روش تنظیم جداول ،تصاویر و ارجاعات

بهجز رعایت ساختار اصلی مقاله ،موارد دیگری نیز وجود دارند که توجه به آنها ضروری است و موجب افزایش دقت اثر و
ارتقای کیفیت آن میشود .از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد :یکدستی در بهکاربردن اصطالحات تخصصی ،یکدستی
در زبان و روان و خوانا بودن مقاله ،دقت در استفاده از منابع و ارجاعدهی صحیح ،یکدست بودن روش ذکر تاریخها در سراسر
مقاله (بدین معنی که همۀ تاریخها هجری شمسی یا هجری قمری یا میالدی باشند) ،استفادۀ بهجا و متناسب از تصویر،
نمودار و جدول برای روشنتر شدن موضوع ،رعایت اصول مجله ،از جمله برای تنظیم تصاویر ،نمودارها و جداول .نحوۀ تنظیم
متعلقات متن (جدول ،تصویر) و روش ارجاعدهی و تنظیم منابع را در ادامه ببینید.

متعلقات متن :درصورتیکه بدنۀ مقاله شامل متعلقاتی مانند جدول ،نمودار ،تصویر و نقشه باشد ،برای تنظیم این موارد لطفاً به
دستورالعمل زیر توجه نمایید:
جدول:
جدول باید دارای ردیف و ستون باشد و هر ردیف و هر ستون آن شاخص (یا عنوان) مستقل داشته باشد؛ ردیفها و ستونهای
جدول باید به هم مربوط باشند و از برهمکنش و مقایسۀ ردیف و ستون نتیجهای منطقی حاصل شود.
اطالعات فقط در صورتی باید در قالب جدول ارائه شوند که این قالب از طریق خالصهسازی به ارائۀ بهتر و گویایی مطالب
کمک کند ،بنابراین متنهای طوالنی و تصاویر حتیاالمکان نباید در قالب جدول ارائه شوند.
هر جدول باید طوری تنظیم شود که حداکثر از یک صفحه تجاوز نکند .جدولی که مطالب آن بیش از یک صفحه باشد باید در
قالب متن مقاله ارائه شود.
جدولها حتماً شماره ،شرح و مأخذ داشته باشند و پس از ارجاع در متن مقاله در جای مناسب قرار بگیرند.
در متن با ذکر شماره به همۀ جداول ارجاع داده شود.
تیتر جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شود.
اعداد در جداول انگلیسی درج شوند.
تصویر:
تصاویر ،نمودارها و نقشهها همگی با عنوان «تصویر» و پس از ارجاع در متن در محل مناسب قرار بگیرند.
تصاویر مربوط به مقاله باید مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ) ،غیر تزئینی و از ارکان مقاله باشد.
در متن با ذکر شماره حتماً به همۀ تصاویر ارجاع داده شود.
در کنار محورهای نمودارها حتماً واحد یا توضیح مربوط مشخص شود.
کنار نقشهها حتماً مقیاس ( )Scaleآنها درج شود.
مجموع تعداد تصاویر و جداول حداکثر  10عدد پیشبینی شود.
تصاویر نباید از منابع غیر معتبر مانند وبالگ یا سایتهای غیرعلمی گرفته شده باشد.

زیرنویس تصاویر به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشته شود.
ارجاعات فهرست منابع و مأخذ (فارسی و التین):
روش ارجاع نویسی مقاالت «فردوس هنر» درونمتنی ( APAو داخل پرانتز است؛ نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار اثر و
شمارۀ صفحه یا صفحاتی که مطلب از آن برداشته شده است ،باید در متن ذکر شود (نام خانوادگی ،سال ،شمارۀ صفحه) .برای
منابع فارسی (تألیف یا ترجمه) حتماً نام نگارنده به فارسی و سال انتشار اثر به شمسی نوشته شود و برای منابع التین حتماً نام
به انگلیسی و سال به میالدی نوشته شود.
فهرست منابع و مأخذ به ترتیب حروف الفبا و بر پایه روش زیر تنظیم شود:
برای کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام ،سال نشر ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر ،ناشر.
برای مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،شماره نشریه ،دوره یا سال ،شماره صفحه آغاز و پایان مقاله.
برای مقاله الکترونیکی :نام خانوادگی نویسنده ،نام ،سال نشر ،نام مقاله ،نام نشریه الکترونیکی یا تارنما ،تاریخ آخرین بازنگری،
نشانی اینترنتی.
کلیه فهرست منابع و مآخذ (اعم از فارسی ،التین و سایتها) پس از ترجمه بخش فارسی به همراه بقیه منابع انگلیسی و
سایتها ،مجدداً بر مبنای حروف نام خانوادگی در ذیل  Referencesتنظیم گردد( .این بخش در قسمت چکیده انگلیسی
قرار میگیرد).
 .4-1نحوۀ ارائه مقاله

مقاالت باید صرفاً از طریق سایت با دو فرمت  Wordو  Pdfارسال شوند .به مقاالتی که از طریق ایمیل یا بهصورت چاپی به
مجله ارسال شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
با برنامه رایانهای ( Wordبرای نسخۀ فارسی با قلم  BNazanin13و فاصله خطوط single؛ و برای نسخۀ انگلیسی با قلم
 ،Times New Roman 11و فاصله خطوط  )singleحروفچینی شده و فاقد اشتباهات تایپی باشد.
متن مقاله (بدون احتساب کلمات داخل جداول) در حدود  8000کلمه باشد.
عنوان مقاله باید کمتر از  20واژه باشد.
چکیده فارسی بیش از  300واژه نباشد.
چکیده انگلیسی مبسوطتر از چکیده فارسی و  800تا  1000واژه باشد.
واژگان کلیدی حداکثر  7واژه باشد.
همراه مقاله یک فایل جداگانه نیز ارسال شود که موارد زیر در آن درج شده باشد (بهجز عنوان مقاله ،سایر موارد زیر در فایل
اصلی مقاله درج نشود):
عنوان مقاله؛

نام نویسندگان؛
اطالعات مربوط به سمت ،وابستگی سازمانی ،رتبۀ علمی و اطالعات تماس نویسندگان؛
نشانی پستی ،ایمیل ،تلفن و اطالعات تماس نویسندۀ مسئول مقاله؛
تصاویر (و نمودارهای) مقاله با شمارۀ مربوط نامگذاری و با فرمت  JPEGو حداقل رزولوشن  dpi300بهصورت فایلهای مجزا
بارگذاری شوند؛
جدولها حتماً بهصورت فایل  Wordارسال شوند و متن درون جدول با مشخصات زیر تنظیم شود :جداول فارسی با اندازه 10
و قلم  Bnazaninو جداول انگلیسی با اندازۀ  9و قلم .Times new roman
 .2روش بارگذاری مقاله روی سایت
نویسندگان باید پس از آمادهسازی فایلها از طریق زبانۀ (« )Tabارسال مقاله» در سایت نسبت به تکمیل اطالعات ،ثبت
مقاله و بارگذاری فایلهای مربوط اقدام نمایند[ .در این مرحله از نویسندگان درخواست میشود دو داور متخصص را برای
داوری مقاله پیشنهاد دهند ،ولی مجله در انتخاب داوران پیشنهادی نویسنده مختار است و درهرصورت نام داوران انتخابی
مجله برای نویسنده مشخص نخواهد شد].

از نویسندگان محترم درخواست میشود اطالعات مربوط به مقاله و اطالعات شخصی نویسندگان را کامل و دقیق ثبت کنند
(درصورتیکه مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ،توصیه میشود عالوه بر نویسندۀ مسئول ،سایر نویسندگان هم در سایت
مجله حساب کاربری داشته باشند تا بتوانند از روند پیشرفت مقاله آگاه شوند) .فایلهای مربوط به مقاله (اصل مقاله و
فایلهای تکمیلی) باید دقیقاً مطابق دستورالعمل ذکرشده آماده شده باشند و بهطور کامل و دقیق روی سایت بارگذاری شوند.
درصورتیکه مقاله طبق موارد ساختاری و نگارشی موجود در راهنمای نویسندگان تنظیم نشده باشد ،یا فایلها دقیق و درست
بارگذاری نشوند ،مقاله به مراحل بررسی و داوری وارد نخواهد شد.

فایلهای درخواستشده

مشخصات نویسندگان
فایل اصل مقاله (بدون نام نویسندگان)
نامه به سردبیر (تعهدنامه و توافقنامۀ نویسندگان برای انتشار اثر)
تصویر
جدول

