شرایط پذیرش مقاالت
 رعایت حقوق پدیدآورندگان آثار علمی یکی از اصول اساسی نشریه بوده و انتظار مـیرود کـه
در ارسال آثار به این مهم توجه شود.
 نام ،نشانی دقیق ،شماره تماس تلفنی و ایمیل نویسنده باید به همـراه مقالـه بـه نشـانی نشـریه
ارسال شود.
 مقاالت ارسالی نباید قبالً به چاپ رسیده یا جهت چاپ پذیرش شده باشند.
 امکان تلخیص ،اصالح و ویرایش مقاالت توسط نشریه وجود دارد.
 مقاالت باید مستند و تحلیلی بوده و ترجمه نباشند.
راهنمای تنظیم مقاالت

 مقاالت ارسالی به صورت دستنویس و یا تایپشـده و حـداک ر در  59صـفحه (هـر صـفحه
حاوی  588کلمه) باشد.

 چکیده فارسی و انگلیسی مقاله (حداک ر در  598کلمه) و واژگان کلیدی (حداک ر پـن کلمـه)
در ابتدای مقاله درج شود.
 شیوه استناددهی به منابع استفاده شده در نوشتن مقاله باید به صورت پاورقی (پانوشـت) و بـه
روش زیر باشد:
 oارجاع اول به کتاب :نام و نام خانوادگی نویسنده ،نام کتاب ،شماره جلـد ،نـام متـرجم (در
صورت ترجمه بودن) ،محل چاپ ،نام ناشر ،نوبت چاپ ،شماره صفحه.
 oارجاع اول به مقاله :نام و نام خانوادگی نویسنده ،عنـوان مقالـه ،نـام متـرجم (در صـورت
ترجمه بودن) ،نام مجله یا مجموعه مقاالت ،نام تـدوینکننـده (بـرای مجموعـه مقـاالت)،
تاریخ چاپ ،شماره مجله ،شماره صفحه.
 oدر صورت تکرار ارجاع به یک منبع واحد ،اگر بینشان ارجـاع بـه منبـع دیگـری صـورت
نگیرد ،به درج کلمه «همان» )(Ibid؛ و در غیر اینصـورت ،بـه درج نـام و نـام خـانوادگی
نویسنده ،کلمه «پیشین» ) ،(op. cit.شماره جلد و صفحه اکتفا شود.
 فهرست منابع در انتهای مقاله آورده شود.
 در فهرست منابع پایان مقاله ،نام و نام خـانوادگی پدیدآورنـده اول بـه صـورت مقلـوب (نـام
خانوادگی ،نام) ذکر میشود و منابع بر اساس نام خانوادگی پدیدآورنده اول مرتب میشود.
 در استناد به وبسایتها ،نام کامل وبسایت و صفحهای که مطلب مورد استفاده در آن یافـت
شــده و تــاریخ آخــرین بازدیــد آن صــفحه بــه روز و مــاه و ســال بایــد نوشــته شــود .م ـ الً
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 معادل التین اسامی و اصطالحات خارجی در پایین هر صفحه درج شود.

