فرايند انتشار مقاالت
از زمان وصول مقاله به دفتر فصلنامه ،تا زمان چاپ و انتشار آن ،چهار مرحله به ترتيب زير طي خواهد شد:

الف– مرحلهی پذيرش اوليه

در اين مرحله ،مقاالتي كه براساس «راهنماي نگارش مقاالت» به دفتر فصلنامه ارسال شده باشد ،پذيرش

ميشود و جهت داوري به داوران تحويل خواهد شد .انتخاب داوران برعهدهی هيأت تحريريهی مجله است.
ب– مرحلهی داوري مقاله

مقاالتي كه مورد پذيرش اوليه قرار گرفته است ،برای دو تا سه داور كه در موضوع مقاله صاحبنظر باشند،
ارسال و پس از داوري به سه دسته تقسيم ميشود:

1.1مقاالتي كه بدون اصالح قابل چاپ است.

2.2مقاالتي كه پس از اصالحات مورد نظر داوران قابل چاپ است.
3.3مقاالتي كه قابل چاپ نيست.

بديهي است مقاالت دستهی اول بالفاصله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت .دستهی دوم نيز به منظور اعمال
اصالحات موردنظر داوران ،براي نويسندهی اصلي مقاله ارسال خواهد شد و مقاالت غيرقابل چاپ نيز ضمن

اطالع به نويسنده مقاله ،از مسير چاپ خارج ميشود.
ج– مرحلهی انجام اصالحات

در اين مرحله ،نويسنده يا نويسندگان مقاله ،بايد از تاريخ دريافت مقاله ،حداكثر ظرف مدت  10روز
اصالحات مورد نظر داوران را انجام دهند يا داليل خود مبني بر عدم نياز به اصالح را به همراه يك نسخه از

مقالهی اصالح شده و لوح فشرده ( )CDمربوط به دفتر فصلنامه ارسال يا به آدرس مجله ايميل كنند.

د – مرحلهی پذيرش نهايي

پس از احراز اصالحات موردنظر داوران و يا اقامهی داليل كافي مبني بر عدم نياز به اصالح ،مقاله در نوبت

چاپ قرار ميگيرد و مراتب ،طي نامهی كتبي مبني بر پذيرش نهايي و چاپ مقاله ،براي صاحب اثر ارسال
خواهد شد.

راهنماي نگارش مقاالت

لطف ًا قبل از ارسال مقاله ،به نكات زير به طور دقيق توجه فرماييد:

1 .1موضوع مقاله يا نقد و معرفي كتاب بايد با حوزهی فعاليت فصلنامه يعني« :علوم سياسي ،روابط بينالملل
و مطالعات منطقهاي» همخواني داشته باشد.

2 .2مقاله بايد واجد معيارها و ضوابط علمي تحقيق ،بهويژه از بعد نظري و روشي ،به شكلي كه در زير خواهد
آمد ،باشد.

الف

3 .3حجم مقاله حداكثر در  20صفحه  ،A4در محيط ويندوز  ،XPبا نرم افزار  wordو متن آن با قلم لوتوس
 14نازك تايپ شده باشد.

4 .4منابع و پينوشتها بهطور كامل در انتهاي مقاله آورده شود.

5 .5قبل از ارسال مقاله ،متن تايپشده را به دقت بازخواني كنيد و غلطهاي تايپي و احتماالً جا افتادگيها
را اصالح نمایید.

6 .6نقل قولهای مستقیم ،اگر کمتر از دو خط باشد ،در ضمن متن و در داخل گیومه قرار میگیرد؛ اما اگر
بیش از دو خط باشد ،باید در یک پاراگراف جدا ،بدون گیومه ،با فونت ریزتر از متن و با حاشیة بیشتر

نسبت به متن قرار گیرد.

7 .7ارجاع به منبع با سه مشخصه در متن ميان پرانتز ميآيد (نام صاحب اثر ،سال چاپ :شمارة صفحة منبع)

8 .8در مواردي كه از يك منبع فارسي براي بار دوم يا بيشتر بهطور متوالي استفاده ميشود .ذكر كلمة «همان»
و صفحة مورد استفاده كافي است و در صورتي كه منبع مورد استفاده به زبان انگليسي باشد ،عبارت

« »Ibid: ...كفايت ميكند.

9 .9اگر كتاب يا مقالهی فارسي داراي دو نويسنده باشد ،نام هر دو ،با اولويت نويسندهی اصلي بايد قيد گردد
و در صورتي كه اثر داراي سه يا بيش از سه نويسنده باشد ،بايد صرف ًا نام نويسندهی اصلي قيد گردد و در
مورد بقيه ،به ذكر عبارت «و ديگران» اكتفا گردد .مثال« :احمدي و ديگران ،سال :صفحه .»...

1010اگر مقاله به زبان انگليسي و داراي دو نويسنده باشد ،قيد نام هر دو الزم است.

1111مثال .»Stoner & Freedman,...« :اما اگر داراي سه يا بيش از سه نويسندهی باشد ،نام نويسندة اول آورده
ميشود و در مورد بقيه ،به صورت « »Stoner & et alميآيد.

1212اسامي ،اصطالحات و عبارات غيرفارسي ،در متن فارسي نميآيد .بنابراين در صورت لزوم ،در داخل متن
شمارهگذاري و معادل التين آن در پاورقي نوشته شود.

1313در متن مقاله ،عنوانهاي اصلي با قلم تیتر  14و عنوانهاي فرعي با قلم تیتر  12و نام كتابها با قلم لوتوس
 12سياه ايتاليك آورده شود.

1414دقت فرماييد امال و انشاي مقاله به طور صحيح ،سليس روان باشد و عاليم سجاوندي نظير نقطه ،دو
نقطه ،چند نقطه ،نقطه ويرگول ،ويرگول ،گيومه ،پرانتز ،كروشه و مانند آن صحيح به كار رود.

1515جداول و نمودارهاي داخل متن بايد به ترتيب داراي شماره و عنوان باشد و شرح آن به صورت وسطچين
بر روي جدول و زير نمودار تايپ شود .اعداد داخل جدول بايد به فارسي و به صورت چپچين تايپ
شوند .هر جدول يا نمودار با يك فاصلهی تايپي از متن قبل و بعد از خود قرار ميگيرد و منبع جدول
يا نمودار بالفاصله سمت چپ زير جدول قيد ميگردد .ذكر واحد مربوط به اعداد هر جدول يا نمودار

نيز ضروري است.

ب

راهنماي تنظيم و تدوين مقاله
مقالهی ارسالي بايد داراي عناوين و موارد هفتگانهی زير باشد:

 .1صفحه عنوان يا روكش :منظور از صفحهی عنوان يا روكش ،صفحهی روي جلد مقاله است كه شامل

موارد زير است:

الف) عنوان مقاله به زبان فارسي و انگليسي

ب) مشخصات نويسندهی اصلي و ساير نويسندگان در صورت وجود
ج) رتبهی علمي نويسنده شامل مربي ،استاديار ،دانشيار و استاد
د) نام دانشگاه اصلي ،نشانی کامل پستی و پست الکترونیک

و) شمارهی تلفن ثابت و همراه
 .2چكيده

چكيدهی فارسي :حداكثر در  250كلمه و شامل طرح مسأله ،اهداف ،روش تحقیق و نتايج كلي آن.

چكيدهی انگليسي :دقيق ًا ترجمهی چكيدهی فارسي است كه بايد همراه مقاله ارسال شود.
 .3واژههاي كليدي 5 :تا  7مورد
 .4مقدمه

 .5متن اصلي

 .6نتيجهگيري

 .7فهرست منابع :كليهی منابع اصلی مورد استفاده در مقاله ،اعم از كتاب يا مقاله و مانند آن ،بايد به صورت
الفبايي (حرف اول نام خانوادگي نويسنده) تنظيم و با مدل  APAو بدون ذکر شماره فهرست شود.

راهنماي نقد كتاب
1.1کتابی که معرفی و نقد و بررسی میشود باید در حوزهی علوم سیاسی ،روابط بینالملل و مطالعات منطقهای
باشد.

2.2نقد کتاب بین  3تا حداکثر  5صفحه و با نرمافزار  Wordدر محیط ویندوز  XPو با فونت لوتوس  14نازک
تایپ شود و به همراه لوح فشرده ( )CDمربوط ارسال گردد.

3.3در نقد کتاب ،ابتدا باید مشخصات کامل کتاب شامل :عنوان کتاب ،نام و نامخانوادگی مؤلف و مترجم ،ناشر،
محل ناشر ،نوبت چاپ ،تاریخ انتشار و تعداد صفحات ذکر شود.

4.4خالصهای از تمام فصلهای کتاب مطرح شود و در مرحلهی بعد نقد کتاب شامل نقاط قوت و ضعف آن
صورت گیرد.

پ

5.5نقد ممکن است ناظر به شکل ،محتوا یا روش کتاب یا همهی موارد فوق باشد:

نقد محتوایی ،شامل مبانی نظری تحقیق ،تجزیه و تحلیل یافتهها ،پاسخگویی به پرسشهای تحقیق دستیابی به
اهداف موردنظر و پایانی و روایی نتایج تحقیق است.

نقد روشی ،ناظر به روش تحقیق کتاب شامل بررسی منابع مورد استفاده ،روشهای نمونهگیری ،متغیرها ،آزمون

فرضیهها و مانند آن است.

نقد شکلی ،ناظر به نواقص چاپی ،ویرایشی ،فصلبندی و ترتیب سازماندهی مطالب است.

توجه

1 .1مقاالت یا نقدهای ارسالی ،حتم ًا با درخواست کتبی نویسنده یا نویسندگان مقاله ،مبنی بر تقاضای چاپ
همراه باشد.

2 .2مقاالت یا نقدهای ارسالی عودت داده نمیشود.

3 .3درج مقاله یا نقد در فصلنامه ،به معنی تأیید محتوای آن از طرف هیأت تحریریه نیست؛ لذا مسؤولیت
محتوای مقاالت بر عهدهی نویسنده یا نویسندگان مقاله است.

4 .4هیأت تحریریه فصلنامه در ویرایش ،حذف ،اصالح ،رد یا قبول مقاالت ارسالی آزاد است.

5 .5مقالة ارسالی در هیچ همایشی (داخلی ،ملی یا بینالملل) ارائه یا در هیچ نشریهای چاپ نشده باشد .بدیهی
است ،مسؤولیت حقوقی ارائه یا انتشار مقاله یا نقد در نشریات دیگر ،بر عهدهی نویسنده یا نویسندگان
آن است.

6 .6مقاالت برگرفته از پایاننامههای کارشناسی ارشد و دکترا ،مشروط به ارسال تصویر صورت جلسهی دفاع
و قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده ،قابل چاپ است .این گونه مقاالت نباید عین ًا شامل بخش یا
بخشهایی از پایاننامه باشد.

7 .7مقاالت داورانی که با مجله همکاری میکنند و مقاالت استخراج شده از پایاننامههای کارشناسی ارشد و
دکترا مشروط به رعایت بند فوق ،در اولویت چاپ خواهد بود.

ت

