راهنما و شیوه نامه نگارش مقاالت فصلنامه علمی پژوهشی نگره
نگره فصلنامهای است علمیـپژوهشی که درزمینۀ هنرهای ایرانیـاسالمی ،بهویژه هنرهای تجسمی ،منتشر میشود.
مسئولیت محتوای مقاالت نگره برعهدۀ نویسندگان آنهاست .نویسندگان باید در تدوین و ارسال مقاله به این نکتهها توجه کنند:
 مقاله باید دارای این بخشها باشد :عنوان؛ چکیده؛ واژگان کلیدی؛ مقدمه بهترتیب شامل شرح مسئله ،اهمیت و ضرورت آن و اهداف و پرسشها،روش تحقیق ،پیشینۀ تحقیق؛ بدنۀ تحقیق شامل بحث و تحلیل یافتهها؛ نتیجه؛ منابع.
 اندازۀ مقاله ،با احتساب تمام بخشها ،بین حداقل ده و حداکثر پانزده صفحۀ حروفنگاریشده در محیط  wordبا فونت  12باشد. صفحۀ اول مقاله شامل نام و نام خانوادگی ،رتبۀ علمی ،نشانی ،تلفن و رایانامۀ نویسنده (نویسندگان) باشد .چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشی یارساله باشد ،عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحۀ اول بیاید .صفحۀ دوم شامل عنوان مقاله ،چکیده و واژگان کلیدی ،هر سه به فارسی و
انگلیسی ،باشد.
 عنوان مقاله کوتاه و گویا و بیانکنندۀ محتوای آن باشد. چکیدۀ مقاله شامل بیان مسئله ،هدف ،چگونگی پژوهش ،نکتهها ،یافتههای مهم و نتیجه باشد .این بخش باید بهتنهایی بیانکنندۀ تمام مقاله وبهویژه نتایج باشد .اندازۀ چکیدۀ فارسی  1۵۰کلمه و اندازۀ چکیدۀ انگلیسی  ۳۰۰کلمه است.
 نتیجۀ مقاله بهگونهای منطقی و مفید ،که روشنکنندۀ بحث و ارائۀ یافتهها باشد ،ارائه شود. در رسمالخط ،از دستور خط فارسی (مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی) پیروی شود. از بهکاربردن حروف غیرفارسی در متن مقاله ،جز در ارجاعات ،پرهیز شود و صورت التین نامها ،واژگان و اصطالحات خارجی در پانوشت بیاید. حدود و مأخذ هر گونه نقل قول ،مستقیم یا غیرمستقیم ،بهدقت مشخص شود. در ارجاع از روش درونمتنی بهشرح زیر پیروی شود:الف .در متن( :نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر :شمارۀ صفحه)
ب .در منابع
 .1برای کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال نشر) .نام کتاب .نام مترجم یا مصحح .محل نشر :نام ناشر.
 .2برای مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال نشر)] .نام مقاله [،نام نشریه ،شمارۀ نشریه ،شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله.
 .۳برای مقالۀ الکترونیکی :نام خانوادگی نویسنده ،نام( .سال نشر)] .نام مقاله [،نام نشریۀ الکترونیکی یا تارنما ،تاریخ آخرین بازنگری :یو.آر.ال.
ـ هر گونه تصویر و نمودار و جدول با توضیح و مأخذ همراه باشد.
ـ تصاویر مقاله همراه پروندۀ رایانهای مقاله ،با کیفیت قابل چاپ ،بهصورت  jpegو با دقت دستکم  ،dpi ۳۰۰ارائه شود.
ـ چنانچه مقاله دارای چند نویسنده باشد ،نویسندۀ اول مسئول ارائۀ مقاله و مکاتبات است؛ در غیر این صورت ،نویسندگان باید کتباً نمایندۀ خود را برای
این منظور به دفتر نشریه معرفی کنند.
ـ نویسندۀ مسئول باید کتباً گواهی دهد که مقاله پیشتر در جای دیگر منتشر نشده است و تا اعالم نتیجۀ نهایی به نشریۀ دیگر فرستاده نخواهد شد.
برای دریافت فرم درخواست چاپ مقاله لطفا به آدرس زیر رجوع فرمایید.
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