راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت

الف) شرايط عمومي
 .2مقاالت ارسالي بايد برخوردار از صبغه تحقيقي ـ تحليلي ،ساختار منطقي ،انسجام محتوايي ،و مستند و مسـتد بـوده و بـا قلمـي
روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.
 .1مقاالت خود را در محيط  WORDبا پسوند  Docاز طريق وبگاه نشريه به  http: //nashriyat.ir/SendArticleارسا نماييد.
 .3حجم مقاالت حداكثر در  12صفحه ( 300كلمهاي) تنظيم شود .از ارسا مقاالت دنبالهدار جدا خودداري شود.
 .4مشخصات كامل نويسنده شامل :نام و نام خانوادگي ،مرتبه علمي  /تحصيالت ،نشاني كامل پستي ،نشـاني صـندوا الرترونيرـي،
شماره تلفن تماس ،شماره دورنگار ،مؤسسه علمي وابسته ،همراه مقاله ارسا شود.
 .2مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشريات داخلي و يا خارجي و يا يه بهعنوان بخشي از يك كتاب چاپ شـده باشـند .و نيـز همزمـان
براي چاپ به ساير مجالت علمي ارسا نشده باشند.
 .6از ارسا مقاالت ترجمه شده خوداري شود .نقد مقاالت علمي و يا آثار و كتابهاي منتشر شده ،كه حاوي موضـوعات بـديي يـا
نرات علمي ويژه ،كه با مقتضيات و نياز جامعه علمي تناسب داشته باشد ،امران چاپ دارند .البتـه ،چـاپ مقـاالت پژوهشـي و
تأليفي بر اينگونه مقاالت اولويت خواهد داشت.
ب) نحوه تنظيم مقاالت
مقاالت ارسالي بايد از ساختار علمي برخوردار باشند؛ يعني داراي عنوان مشخصات نويسـنده ،چريـده ،كليـدواهههـا ،مقدّمـه ،بدنـه
اصلي ،نتيجه و فهرست منابي باشند.
 .2چكيده :چريده فارسي مقاله (در صورت امران به همراه چريده انگليسي) حداكثر  220كلمه تنظيم گردد و به اختصار شـامل :بيـان
مسئله ،هدف پژوهش ،روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از يافتههـاي مهـم پـژوهش باشـد .در چريـده از طـرت فهرسـت
مباحث يا مرور بر آنها ،ذكر ادلّه ،ارجاع به مأخذ و بيان شعاري خودداري گردد.
 .1كليدواژهها :شامل حداكثر  1واهه كليدي مرتبط با محتوي كه ايفاكننده نقش نمايه موضوعي مقاله باشد.
 .9مقدمه :در مقدّمه مقاله ،مسئله تعريف ،به پيشينه پژوهش اشاره ،ضرورت و اهميت پژوهش طرت ،جنبـه نـوآوري بحـث ،سـؤاالت
اصلي و فرعي ،تصوير اجمالي ساختار كلي مقاله بر اساس سؤاالت اصـلي و فرعـي مطـرت و مفـاهيم و اصـطالحات اساسـي
مقاله تعريف گردد.
 .4بدنة اصلي :در ساماندهي بدنة اصلي مقاله ،يري از شرايط زير الزم است:
الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛
ب ـ ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛
ج ـ ارائه كننده استدال جديد براي يك نظريه؛
د ـ ارائه نقد جامي علمي يك نظريه.
 .0نتيجه گيري :نتيجه بيانگر يافتههاي تفصيلي تحقيق است كه بهصورت گزارههاي خبري موجز بيـان مـيگـردد .از ذكـر بيـان مسـئله،
جميبندي ،مباحث مقدّماتي ،بيان ساختار مباحث ،ادله ،مستندات ،ذكر مثا يـا مطالـب اسـتطرادي در ايـن قسـمت خـودداري
شود.
 .1فهرست منابع :اطالعات كتابشناختي كامل منابي و ماخذ تحقيق (اعم از فارسي ،عربي ،و التين) در انتهاي مقاله براساس شـيوه زيـر
آورده ميشود:
نام خانوادگي و نام نويسنده( ،سا نشر) نام كتاب( ،ترجمه يا تحقيق) ،نوبت چاپ ،محل نشر ،ناشر.
نام خانوادگي و نام نويسنده( ،سا و ماه يا فصل نشر) «عنوان مقاله» ،نام نشريه ،شماره نشريه ،صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.
ج) .يادآوري
 .2حق رد يا قبو و نيز ويرايش مقاالت براي مجله محفوظ است.
 .1مجله حداكثر پس از چهار ماه از دريافت مقاله ،نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش را به نويسنده اطالع خواهد داد.
.3حق چاپ مقاله پس از پذيرش براي مجله محفوظ وامران نقل مطالب در جاي ديگر با ذكر نشاني نشريه بالماني است.
 .4مطالب مقاالت مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.
 .2مقاالت دريافتي ،نرمافزارها ،و ...در صورت تأييد يا عدم تأييد بازگردانده نميشود.

