شیوهنامه تدوین مقاالت (راهنمای نویسندگان)
فصللانام پللوید ر ومللو
ومو

است که شرایط پذیر

عاللوا انسللانن ان ل اه فرهن یللان ،ن للریهای عام لنترویجللن ر حللو
مقاله ر ون به شرح ذیل است:

 .1ویژگنهای کان مقاله


مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (نویسندگان) باشد.



مقاله نباید در نشریّة دیگری منتشر شده باشد و تا اتمام داوری نیز نباید به مجلّة دیگری فرستاده شود.



پذیرش مقاله برای چاپ ،پس

ا تیییسد ئی س

تحریریسه و ئی س داوران و تاییلد نالاین سلر بیر ،بسه گگسائ

نویسنده خوائد رسید.


مس ولیّ مطالب و محتوای مقاله بر عهدة نویسنده مس ول اس .



ویراستار مجلّه در ویرایش ادب و فن مقاله گ اد اس .



حجم مقاله  15صفحه یا  7000واژه باشد.



مقاله باید ارای چکیده ان ایسن متناسب با چکیده فارس باشد.

 نام کامس نویسسنده ،مرتبسة علمس  ،دانشسگاه محس ّ تسدری
نویسنده در صفحة جداگانهای ضمیمه شود.

یسا تحةسی  ،رشستة تحةسیل  ،رایانامسه ،شسمارة تلفس

 ارسال مقاله تنهسا ا رریسس سسامانة مجلّسة پسویش در گمسو ش علسوم انسسان دانشسگاه فرئنگیسان امکانپسذیر اسس
(برای ای کار ابتدا باید ا رریس گزینة «ورود به سامانه» در سامانه ثب نام کنید).
 .2اجزای مقاله


عنوان :نام کلّ مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد و با قلم  B Nazaninو اندا ه  14بولد شود.



م خصللات نویسللنده :شسسام نسسام و نسسام خسسانوادگ نویسسسنده بسسا قلسسم  B Nazaninوانسسدا ه 13بولسسد شسسود.

مرتبة علمس  ،رشستة تحةسیل  ،دانشسگاه محس ّ تسدری
تنظیم شود.


یسا تحةسی در پسانوی

بسا قلسم  B Nazaninو انسدا ه 10

چکیللده :شسسرج جسسامز ا مقالسسه بسسا واژهئسسای محسسدود (بسسی  200تسسا  250واژه) شسسام تةسسویری کلّ س ا بیسسان

مسیله ،ئدف ،مبان نظری و روش تحقیس و یافتهئا باشد .با قلم  B Nazaninو اندا ه  12تنظیم شود.


واژههای کایدی :شسام پسن تسا ئفس واژة تصةّةس کسه ائمّیس

گنئسا در مقالسه بسیش ا سسایر واژهئاسس  .بسا

قلم  B Nazaninو اندا ه  11تنظیم شود.


تماا عنوانها و یرعنوانها با قلم  B Nazaninو اندا ه  13بولد تنظیم شود.



مقدمه :شام بیان مساله ،پرسشئا ،ئدف ،مبان نظری و ذکر پیشینة پژوئش مقاله (به اجمال).



پیکر اصان :شام مت اصل مقاله ،بحث و بررس و تقسیمبندیئای محتوای .



نتیجه :شام نتای منطق و مفید مقاله.
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ا نتیجسسه م س گیسسد .بسسا قلسسم  B Nazaninو انسسدا ه 10

پللننوشللت :درصسسورت وجسسود توضسسیحات ضسسروری پ س

تنظیم شود.


منللاب  :فهرس س نویس س ارجاعسسات مقالسسه برمبنسسای شسسیوهنامة مجلّسسه باشسسد .بسسا قلسسم  B Nazaninو انسسدا ه 11

تنظیم شود.


چکید ان ایسن :با قلم  Times New Romanبا اندا ة  200( 11تا  250واژه).

 .3شیو تنظیم متن


مقالسسه بایسسد بسسر صسسفحة  A4بسسا قلسسم  .نسسا نی ( )B Nazaninو انسسدا ة  13بسسا فاصسسلة سسسطر  1سسسانت متسسر در

محسسی

واژهپللر ا  ) 2007word ( 7نوشسسته شسسده باشسسد .ئم نسسی فاصسسله بایسسد ا بسسای و پسسایی صسسفحه ،ئسسر

کدام  2/54سانت متر و ا راس 3سانت متر و چپ 2/54 ،سانت متر باشد.
 چکیسسده ،واژهئسسای کلیسسدی ،منسسابا ،ارجاعسسات داخسس پرانتسسز ،شسسزرئا و ئسسر مطلبسس کسسه درون پرانتسسز و جسسدول
بیاید ،باید با اندا ة  11نوشته شود.
 ابتدای ئر بند ،با نیم سسانت متر تسورفتگ شسروش شسودل البتسه سسطر نصسس ه یسر ئسر عنسوان یسا یرعنسوان ،نبایسد
تورفتگ داشته باشد.
 نقس قولئسسای مسسستقیمه بسسیش ا پسسن سسسطر ،جسسدا ا مسست اصسسل و بسسا یس
ئمان قلم ،ول با اندا ة  11نوشته شود.


سسسانت متر تسسورفتگ ا ئررسسرف و بسسا

اشزار حتماً باید درون جدول تنظیم شود.

 تمسام عنساوی و یرعنسسوانئسسای مقدمسسه ،بحسسث و نتیجسسه ،بسا عنسسوانبنسسدی عسسددی و ربسسس شسسیوة ذیس مشسسص
ترتیببندی م شود:

و

 .1مقدمه
... .1-1
.1-1-1

.
..

... .2-1
... .3-1
 .2بحث و بررسن
... .1-2
... .2-2
... .1-2-2
... .3-2
 .3نتیجه
 .4شیو ارجاع به مناب
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 .1-4ارجاع اخل متن
 نامخسانوادگ مللّسی یسا نسام مزسروف ،تساریا نشسر اثسر :جلسد /صسفحه یسا صسفحات .نیسا ی بسه نوشست «ص» بسرای
شمارة صفحات نیس  .ئم نی اعداد ا راس به چپ نوشته شوندل مثال( :هماین)20-15 /1 :1385 ،
 مسست ارجسساع (نق س قسسول مسسستقیم) بایسسد داخ س گیومسسه و نشسسان گن در انتهسسای نق س قسسول بسسهترتیسسب گفتهشسسده،
داخ پرانتز قرارگیردل مث ( رینکوب)21 :1368 ،
 درصورت کسه بسه دو اثسر چاپ شسده ا یس مللّسی در یس سسال ارجساش داده شسود ،بسا نوشست «السی» و « » در
کنار ساله چساپ ،گنهسا را ا ئسم متمسایز کنیسدل یزنس بزسد ا نسامخسانوادگ مللّسی ،سسال چساپ بسه ئمسراه «السی» یسا
« » نوشته شودل برای مثال (نظامن 1389،الف)26 :
 .2-4ارجاع پایانن (مناب ) :تمام منابا پایان مقاله باید بر اساس حروف الفبا تنظیم شود.
عنوان منسابا بولدشسده و بسا فاصسله دو اینتسر ا سسطر پایسان پس نوشس یسا نتیجسه در ابتسدای سسم راسس صسفحه
قرار مس گیسرد .منسابا فارسس و انگلیسس بسه صسورت الفبسای نویسسندگان و بسا نشسان خس تیسره در ابتسدای منسابا،
بدون عدد نوشته م شود.
کتاب :نام خانوادگ  ،نام (سال انتشار) .ناا کتابل نام مترجم یا مةحح .مح نشر :نام ناشر .نوب چاپ.
-

کریستوا ،ژولیا ( .)1398خو ا را منسفرال (مةاحبة ساموئ دوک با ژولیا کریستوا)ل ترجمة مهسا
ثاب دیلم  .تهران :قطره .چاپ اول.

مقاله :نسام خسانوادگ  ،نسام (سسال انتشسار)« .عنسوان مقالسه» ،نسام نشسریه بولدشسده ،شسماره ،صسفحات ابتسدا و انتهسای
مقاله.
-شفیز کدکن  ،محمدرضسا (« .)1378تکامس یس

تةسویر» ،بلان و ا بیلات فارسلن (مجلسة دانشسکده ادبیّسات و

علوم انسان دانشگاه خوار م ) ،بهار ،دورة  ،16شماره  ،60ص .12-1
 .5سایر نکات


تلفظ اسام یتی و نامئای دشوار ،در مت مقاله با حروف یتی در پاورق به صورت پانوش ذکر شود.



در فهرس منسابا ابتسدا منسابا فارسس و عربس  ،در یس
بصش جداگانه ذکر م شود.



در فهرس منابا ،فهرس مقایت ا فهرس کتا ئا نباید جدا نوشته شود.



مشصةسسات دقیسسس و نشسسان پسسست نویسسسنده /نویسسسندگان بایسسد بسسه شسسرج ذی س در یس
ا رریس سامانه ئمراه با فای مقاله برای مجله ارسال شود

بصسش م گیسد و سس
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منسابا انگلیسس  ،فرانسسوی و ...در

صسسفحه wordجداگانسسه و

رائنمای تنظیم اندا ه و قلم مقایت
اندا ه

نوع فونت

موضوع
عنوان مقاله فارس

 14بولد

B Nazanin

اسام نویسندگان فارس

 13بولد

B Nazanin

مت چکیده فارس

12

B Nazanin

تیترئای داخ مت

13بولد

B Nazanin

12

B Nazanin

13

B Nazanin

سرصفحه

12

B lotus

پ نوش پایان مقاله

10

B Nazanin

پانوی

فارس

10

B Nazanin

پانوی

یتی

10

Time news

11

B Nazanin

11

B Nazanin

13

Time news

 14بولد

Time news

11

Time news

11

Time news

11

Time news

کلیدواژه
مت

عناوی جداول ،نمودارئا و شک ئا
منابا فارس
اسام نویسندگان به انگلیس
عنوان مقاله انگلیس
چکیده انگلیس
کلیدواژه ئای انگلیس
منابا یتی
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