

در این مجله  ،نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش و زیراندازها و توسعه دانش در این
زمینه به ویژه در یکی از موضوعات  :طرح و نقش ،رنگ بندی ،رنگرزی ،بافت ،مرمت ،مواد اولیه ،اقتصاد و
بازرگانی ،مدیریت ،تاریخ و فرهنگ ،جامعه شناسی و مردم شناسی فرش منتشر می شود.
نوشتارهای پژوهشی ،تحلیلی ،و گزارشهای نو و علمی در زمینه فرش و زیراندازها نیز پس از داوری و
تصویب در هیأت تحریریه قابل انتشار است.



مقاله ها باید دارای بخش های  :چکیده فارسی ،واژگان کلیدی ،مقدمه ،تاریخچه و پیشینه



موضوع ،یافتههای تحقیق ،نتیجه گیری ،پی نوشتها و فهرست منابع و چکیده انگلیسی باشد.


















نوشته های ارسالی نباید قبالً در هیچ مجله ای به چاپ رسیده باشد .همچنین مقاله های ارسالی به این
مجله نباید همزمان به مجله دیگری ارائه شده باشند.
نوشتارهای ارسالی ترجیحاً به زبان فارسی باشند .ضمناً در صورتی که به زبان دیگری ارسال شود پس از
ترجمه و تصویب هیأت تحریریه به چاپ می رسد.
پی نوشت های مقاله ( معادل های واژه ها ـ اصطالح ها ـ توضیح ها ) در متن به ترتیب شماره گذاری
شده و در پایان مقاله  ،پیش از فهرست منابع تحت عنوان پی نوشت ها ارائه شوند.
اندازه نوشتارها باید بین حداقل  ۵و حداکثر  ۱۵صفحه  A4مجله ( با احتساب تمام بخش های مقاله )
باشد .به عبارت دیگر هر مقاله با احتساب تمام بخشها بیشتر از  7000واژه نباشند .
تصاویر ارسالی می بایست به صورت رنگی و یا سیاه سفید با کیفیت مطلوب و با فرمت  JPGباشد و به
صورت جداگانه در فایلهای ضمیمه ارسال شوند .
مقاله ها باید در  ۲نسخه تنظیم شوند .نسخه اول متن کامل به همراه نام و مشخصات نویسندگان با فرمت
WORDتنظیم شود .نسخه دوم بدون نام نویسندگان و به صورت فایل  PDFتنظیم و هر دو نسخه
زمان ارسال مقاله در سامانه آپلود شوند.
لطفا برای پیگیری وضعیت مقاله های ارسالی به گلجام فقط با ایمیل  goljaam@icsa.irمکاتبه
داشته باشید.
مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله ،به شرح زیر قبل از چکیده نوشته شود .نـام و نـام خـانـوادگـی
ـ تحصیالت ـ رشته تحصیلی ـ رتبه علمی ـ نشانی ،تلفن و ایمیل (ابتدا نویسنده مسئول یا عهده دار نوشته
شود )
ترتیب اجزا فهرست منابع به شرح زیر است:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده( ،سال انتشار) .عنوان کتاب .نام مترجم یا مصحح .ناشر .محل انتشار.
مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده (سال انتشار) .عنوان کامل مقاله .نام مجله .دوره .شماره .صفحات






ارجاعات به منابع در متن نوشتار شامل نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار و شماره صفحه در انتهای نقل
مطلب در پرانتز بیاید مثل (میرزاامینی.)7۲ ،۱393 ،
صحت نوشتار های علمی با نویسنده یا نویسندگان است.
استفاده از مطالب مجله انجمن علمی فرش تنها با ذکر ماخذ ،مجاز است

