شيوه نگارش مقاله برای فصلنامه علمی – ترویجی جامعه فرهنگ و رسانه
 .1هقاالت بایذ در فزهت 2003( Wordxpیا  )2007تایپ ؽَد ٍ اس  6500کلوِ بيؾتز ًباؽذ.
 .2اس عياُ کزدى کلوات در داخل هتي هقالِ (بِ غيز اس تيتزّا) بزای تاکيذ با هَرد دیگز اجتٌاب ؽَد.
 .3فًَت هتي هقالِ ًاسًيي ٍ عایش  14باؽذ.
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چکيذُ فارعی ٍ اًگليغی (حذاکثز 150کلوِ) ٍ ٍاصگاى کليذی ( 7تا ٍ 10اصُ) ضويوِ هقالِ ؽَد.

 .5هزاجغ هَرد اعتفادُ بایذ اس الگَی سیز تبؼيت کٌذ:
ػلَی ،حغي ( )1345جاهؼِ ؽٌاعی ایزاى ،تْزاى :اًتؾارات بشرگ/.کتاب
هْيٌی ،ایزاى ٍ ػلَی ،حغي ( )1345جاهؼِ ؽٌاعی ایزاى ،تْزاى :اًتؾارات بشرگ/.کتاب با دٍ هَلف
پارعًَش،تالکَت ()1345جاهؼِؽٌاعی آهزیکا ،تزجوِ ایزاى هْيٌی ،تْزاى :اًتؾارات بشرگ/.کتاب تزجوِ
ػلَی،حغي («)1345دربارُ ایزاى» ،پضٍّؼًاهِ ایزاى ،عال ،3ؽوارُ  .1ؽوارُ صفحات هقالِ/هقالِ در هجلِ
ػلَی ،حغي («)1380تَعؼِ رٍعتایی در خَسعتاى» ،رعالِ دکتزی ،داًؾگاُ تْزاى /.رعالِ
ػلَی ،حغي ( « )1350دربارُ ایزاى» ،سّزا حغيٌیٍ ،یزاعتار ،تاریخ اجتواػی ایزاى ،تْزاىً :ؾز دیزٍس/.هقالِ در کتاب
ٍیزاعتاری ؽذُ.
ػلَی ،حغيٍ ،یزاعتار( )1350هزدم ایزاى سهيي ،تْزاىً :ؾز دیزٍس /.کتاب ٍیزاعتاری ؽذُ
ػلَی ،حغي ٍ حغيٌی ،ایزاىٍ ،یزاعتاراى ( )1350هزدم ایزاى سهيي ،تْزاىً :ؾز دیزٍس /.کتاب دارای دٍ ٍیزاعتار
ػلَی ،حغي («)1380هٌاقؾات قَهی در کابل» ،گشارػ چاپ ًؾذٍُ ،سارت فَائذػاهِ ،افغاًغتاى/.گشارػ چاپ ًؾذُ
ػلَی ،حغي ٍ ّوکاراى (  )1382هزدم تْزاى ،تْزاىً :ؾز دیزٍس /.کتاب با بيؼ اس دٍ هَلف«.اهز هقذط اس هغائل هَردػالقِ
دٍرکين اعت»(حغيٌیً / . )62 -63 :1345 ،قل هغتقين در هتي هقالِ.
پارعًَش( )60 -64 :1948بزآى اعت کِ دٍرکين اس هَعغاى جاهؼِؽٌاعی دیي اعتً /.قل غيزهغتقين در هتي هقالِ.
ً .6ؾاًی کاهل هقاالت ،رعالِّا ٍگشارػّای التيي تزجوِ ؽذُ بِ فارعی هی بایغت ضويوِ هاخذ ؽَد .بِ ػٌَاى هثال اگز بِ
هقالِ تزجوِ ؽذُ ای اس تالکَت پارعًَش بِ فارعی ارجاع دادُ ؽذُ اعت هی بایغت هؾخصات کاهل التيي ٍ ًيش هؾخصات
کاهل التيي کتابی کِ ایي هقالِ اس آى بزگزفتِ ؽذُ اعت آٍردُ ؽَد.
 .7هَلف بایذ التيي ًامّای خارجی ٍ اصطالحات هَرد اعتفادُ را در پایيي صفحِ هقالِ بٌَیغذ.
 .8هَلف بایذ عوت پضٍّؾی یا آهَسؽیً ،ؾاًی کاهل پغتالکتزًٍيک ٍ ؽوارُ تواط خَد را ضويوِ هقالِ کٌذ.
.9پذیزػ ًْایی هقالِ ٍ چاپ آى در هجلِ هٌَط بِ تأیيذ ّيات تحزیزیِ ٍ داٍراى هتخصص فصلٌاهِ اعت.

 .10فصلٌاهِ در ٍیزایؼ هقالِّا آساد اعت.
 .11ارعال دٍ ًغخِ اس هقالِ الشاهی اعت .هقالِ رعيذُ پظ دادُ ًوی ؽَد.
 .12اس ًَیغٌذگاى هبلغی بزای درج هقالِ در فصلٌاهِ دریافت هی ؽَد ٍ چاپ هقالِ هٌَط بِ دریافت ّشیٌِ هذکَر اعت.
 .13هقالِای کِ بز اعاط الگَی هجلِ تٌظين ًؾذُ باؽذ بِ ًَیغٌذُ ػَدت هی ؽَد ٍ داٍری ًخَاّذ ؽذ.

