راهنمای تدوین و تنظیم مقاالت
الف) ساختار کلی مقاله
 .۱موضوع یا عنوان حاوی جذابیت و تازگی و ناظر بر مسأله مقاله؛
 .2درج نــام و نــام خانوادگــی کامــل بــر اســاس مندرجــات شناســنامه ،میــزان تحصیــات ،رشــته
تحصیلــی ،رتبــه علمــی ،گــروه آموزشــی ،نــام دانشــگاه ،پســت الکترونیکــی ،نشــانی پســتی ،شــماره
همــراه و ثابــت نویســنده مســئول و دیگــر نویســندگان (تعییــن نــام نویســنده مســئول الزم اســت)؛
 .3چکیــده شــامل تاریخچــه موضــوع ،تبییــن مســأله ،پیشــینه تحقیــق ،طــرح ســؤال ،بیــان فرضیــه،
هــدف مقالــه ،روش پژوهــش و یافتههــای تحقیــق حداکثــر در  200کلمــه؛
 .4کلیدواژه در بردارنده حداکثر پنج واژه مرتبط و اساسی مقاله؛
 . 5مقدمــه ارائهدهنــده چارچــوب کلــی مقالــه در راســتای پاســخ بــه ســؤال اصلــی و نحــوه آزمــودن
فرضیــه و دیگــر مســائل مطروحــه شــده در چکیــده حداکثــر در یــک صفحــه؛
 . 6بررســی مفاهیــم اصلــی مقالــه ،بهو یــژه مفاهیــم بـهکار رفتــه در عنــوان مقالــه و در کلیــدواژه ،بهمنظــور
بسترســازی فهــم آســانتر مطالــب مقاله؛
 .7حتیاالمــکان ارائــه چارچــوب نظــری بــه منظــور حرکــت در قالبی مشــخص ،پرهیــز از پراکندهگویی
و اجتنــاب از خــروج در موضوع؛
 . 8متــن یــا بدنــه مقالــه مشــتمل بــر چهــار تــا شــش موضــوع فرعــی مرتبط بــا عنوان مقالــه منطبق بر قــواره
حشــده در چکیــده و مقدمه؛
مطر 
 .9نتیجهگیــری بهمعنــای ارائــه یافت ههــای پژوهــش و نــه تلخیــص و یــا تکــرار مطالب مقالــه و نیز عرضه
پیشــنهادهایی برای بررســی یافتهها و موارد مرتبط؛
 .10تنظیم کتابنامه براساس شیوهنامه تنظیم آدرسها؛
 .11درج نمــودار ،جــداول و تصاو یــر در درون متــن مقالــه بــه تناســب موضــوع (درج عنــوان و شــماره
لهــا در بــاالی آن و درج عنــوان اشــکال و نمودارهــا در ذیــل آن).
جدو 

ب) شیوه تنظیم آدرسها
 .1درج آدرس منابع استفادهشده در درون متن و به صورت زیر درج شود:
(نامخانوادگی نویسنده یا نویسندگان ،سال انتشار اثر :صفحه استفاده شده)
ا گــر منبــع اســتفاد ه شــده دارای جلدهــای مختلــف باشــد ،درج جلــد اســتفاده شــده بعــد از ســال
انتشــار اثــر ،الزم اســت.
اگر دو یا چند اثر از یک نویسنده و از یک سال بهکار گرفته شود ،با حروف الفبا متمایز گردد.
نقطهای کهدر پایانجملهمیآیداگربهپرانتزآدرسبرسد،پیشاز پرانتزقرار گیرد،مثال:
 ...بوده است( .اصغری 1392 ،الف ،ج )18 :2
چنانچه منبع استفادهشده بالفاصله تکرار شود از همان یا موارد مشابه استفاده نشود.
آدرسدهی به آیات قرآن بدین صورت خواهد بود( :حج)18 :
استناد به سایتها در آدرسدهی معتبر نیست.
در آدرسدهی درو نمتنی ،فرقی بین کتاب ،مقاله ،مصاحبه و مانند آن نیست.
برگــردان التیــن اســامی و مفاهیــم مهــم و همچنیــن توضیحــات ضــروری بهاختصــار در زیرنویــس درج
گــردد.
درج آدرسهای منابع التین همانند آدرسهای فارسی صورت گیرد ،مثال:
()Fukoyama, 1995: 21
 .2در فهرست منابع و مأخذ (کتابنامه) آدرسها به صورت زیر درج شود:
بــرای کتــاب :نــام خانوادگــی ،نــام (ســال انتشــار اثــر) .نــام اثــر بــه صــورت ایرانیــک ،نــام و نــام خانوادگــی
مترجــم یــا مصحــح ،نــام محــل نشــر ،نــام ناشــر ،جلــد استفاد هشــده.
بــرای مقالــه :نــام خانوادگــی ،نــام (ســال انتشــار)« .نــام مقالــه» نــام نشــریه بــه صــورت ایرانیــک ،شــماره
مجلــه ،مــاه یــا فصــل انتشــار ،صفحــات مقالــه.
ســایر مــوارد :نامخانوادگــی ،نــام (ســال انتشــار)« .موضــوع» نــوع اثــر یــا منبــع (مصاحبــه ،ســخنرانی)،
تار یــخ دقیــق مصاحبــه یــا ســخنرانی.
منابع باید براساس نامخانوادگی و بهصورت الفبایی تنظیم گردد.
درج «ش» بــه نشــانة شمســی پــس از ســال الزم نیســت ،مگــر اینکــه ســال منــدرج شمســی نباشــد کــه
نصــورت ،بهتناســب از «ق» و «م» بــه نشــانه ســال قمــری و میــادی اســتفاده میشــود .ضــروری
درای 
اســت معــادل شمســی ســالهای میــادی و قمــری همزمــان درج گــردد ،مثــال .1390/2011 :درج
ســال آغــاز و پایــان حکومــت و نیــز ســال تولــد و مــرگ شــخصیتها و ســاطین الزم اســت ،مثــال:
نســینا ( .)791-867اســتفاده از ایــن نشــانهها در صورتــی الزم اســت
غور یــان ( )673-786و اب 
کــه عــدم درج آن موجــب اشــتباه گــردد.
لهــای کمتــر از  40بــا
لهــای بیــش از  40کلمــه بــدون عالمــت « »چپچیــن شــود .نقلقو 
نقــل قو 
عالمــت «» در ابتــدا و انتهــای آن ،در درون متــن درج گــردد.

ج) دیگر مسائل
 .1ســطح علمــی نویســنده مســئول حداقــل اســتادیاری اســت .ســطح علمــی یــک یــا چنــد نویســنده
غیرمســئول دیگــر نبایــد کمتــر از کارشناســی ارشــد باشــد .ارســال رزومه(کارنامــک) نویســندگان بــه
هنــگام ارســال مقــاالت الزم اســت.
 .2الزم اســت مقــاالت ارســالی دربــاره مســألهای خــاص در حــوزه فعالیــت مجلــه متمرکــز شــود.
تشــخیص ایــن موضــوع بــا ســردبیر اســت.
حشــده در چکیده ـ شــامل تاریخچه موضوع ،تبیین مســأله ،پیشــینه
 .3مقاله باید بر مؤلفههای مطر 
تحقیــق ،طــرح ســؤال ،بیــان فرضیــه ،هدف مقالــه ،روش پژوهش و یافتههای تحقیق ـ اســتوار باشــد.
 .4مقــاالت ارســالی بایــد حاصــل تحقیــق و پژوهــش نویســنده مســئول و نویســندگان بــوده و از وجــه
نــوآوری برخــوردار باشــد.
یهــای
 .5تحریر یــه مجلــه در رد ،قبــول ،چــاپ و اصــاح مقــاالت آزاد اســت و البتــه جزئیــات ارزیاب 
بهعمــل آمــده بههیچوجــه در اختیــار نویســنده مســئول و  ...قــرار نمیگیــرد.
 . 6مســئولیت مطالــب منــدرج در مقــاالت بــر عهــده نویســندگان اســت و مجلــه ،مســئول دیدگاههای
حشــده در مقــاالت نیســت.
مطر 
 .7مقاالت ارسالی نباید کمتر از  20و بیشتر از  25صفحه  300کلمهای باشد.
 . 8تهیه و ارسال ترجمه التین و عربی چکیده مقاله پساز نهایی شدن ،الزامی است.
 .9مقاالت ترجمه پذیرفته نمیشود مگر آنکه دارای نوآوری باشند.
یشــود کــه نویســنده مســئول در زمــان ارســال مقالــه ،متعهد شــود پیشتــر آن
 .10تنهــا مقاال تــی بررســی م 
را منتشــر و یــا همزمــان بــرای انتشــار در نشــریه دیگــری ارســال نکــرده باشــد.
یشــده اســتفاده کــرده
 .11مقاال تــی امــکان چــاپ مییابنــد کــه از منابــع دســت اول در موضــوع بررس 
باشــند و نیز مســتند ،مســتدل ،تحقیقی و تحلیلی بوده و از انســجام محتوایی ،ســاختار منطقی و
قلمــی روان برخــوردار و منطبــق بــا رویکــرد مجلــه باشــد.
 .12تقدم و تأخر چاپ مقاالت با تصمیم هیأت تحریریه صورت میگیرد.
 .13نقــل مطالــب مجلــه بــا ذکــر نــام آن بالمانــع اســت .توصیــه میشــود نویســندگان حتیاالمــکان در
تدو یــن مقــاالت بــه شــمارههای قبلــی فصلنامــه مراجعــه نماینــد.
 .14مجله از هرگونه نقد و پیشنهاد علمی استقبال میکند.
یشــود کــه همــه مراحــل ارزیابــی آن بــه پایــان رســیده باشــد.
 .15بــرای مقاال تــی گواهــی چــاپ صــادر م 
تشــخیص ایــن موضــوع تنهــا بــا ســردبیر اســت.
 .16مقاالتی مورد بررسی قرار میگیرند که تنها از طریق سامانه نشریات دریافت شود.

