راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله در پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
محورهای پذیرش مقاله
-

معرفی ،نقد و بررسی تحلیلی منابع تاريخ محلی ايران؛

-

معرفی ،نقد و بررسی تحلیلی اسناد مرتبط با تاريخ
محلی ايران؛

-

-

به مقالههای ارسال شده از طريق نامه يا پست
الکترونیکی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نويسنده ،بايد تمام اطالعات درخواست شده در

شناسايی و احیای نسخ خطی مرتبط با تاريخ محلی

سامانه را (مانند نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،دانشگاه

ايران؛

محل تدريس ،نشانی پست الکترونیکی ،تلفن ،آدرس ،و)...

تبیین اهمیت تاريخ نگاری محلی و ضرورت شناخت

در سامانه ثبت نمايد .درج اسم نويسنده/نويسندگان در

تاريخ محلی برای شناخت بهینه تاريخ ايران؛

صفحه اول فايل مقاله ارسالی ،ضرورت ندارد.

شناخت فرهنگ و تمدن اقوام مختلف ايرانی از نظر
تاريخی؛

-

انجام میشود.

نقش حکومتهای محلی و خاندانهای محلی در

شکل ظاهری

 .1ساختار مقاله ،بايد مشتمل بر عنوان کامل به زبان

تحوالت تاريخی ايران؛

فارسی و انگلیسی(به صورت خالصه و گويا و بیانگر

نقش خاندانهای محلی در توسعه فرهنگ و تمدن

موضوع تحقیق حداکثر در  02کلمه) ،چکیده فارسی

ايران؛

و انگلیسی(با اشاره به طرح مسئله ،روش کار،

شناسايی شخصیت های محلی موثر در تاريخ سیاسی،

برجسته ترين نتايج تحقیق ،و شرح مختصر و جامع

فرهنگی و تمدنی ايران؛

محتوای مقاله در يك پاراگراف و حداکثر در 012

تاريخ هنری ،اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف

کلمه) ،کلید واژگان تحقیق به زبان فارسی و

ايران.

انگلیسی(حداکثر  8واژه و با دقت در تطابق کامل
کلید واژگان انگلیسی و فارسی) ،مقدمه(با اشاره به

شرایط پذیرش و انتشار مقاله

 .1نشريه ،تنها مقالههای تحقیقی و تحلیلی را که بر مبنای
منابع معتبر و دست اول تاريخی نگاشته شدهاند ،میپذيرد.
نشريه ،از چاپ مقالههای مبتنی بر گردآوری يا ترجمه
معذور است.

طرح مسئله پژوهش ،پیشینه تحقیق ،شیوه تحقیق ،بیان
هدف تحقیق) ،بدنه اصلی ،نتیجه گیری ،و فهرست
منابع تحقیق باشد.

 .2حجم مقاله ،حداکثر بیست صفحه تايپ شده(حدود
 8222کلمه) در محیط  word 2003-2007و در

 .2هیأت تحريريه نشريه ،با لحاظ کردن ضوابط علمی و

قطع  A4باشد .متن فارسی مقاله با قلم B Lotus

سیاستهای نشريه ،به رد و قبول و يا اصالح و

 10و متن انگلیسی مقاله با قلم Times New

ويرايش مقاالت میپردازد .صدور گواهی پذيرش

 11 Romanحروف نگاری و ارسال شود.

نهايی مقاله ،منوط به تأيید مقاله توسط دو داور،

 .3عنوان مقاله فارسی با قلم  B Lotusضحیم  ،14نام

اعمال نقطه نظرات داوران توسط نويسنده و سرانجام

نويسندگان با قلم 11 B Lotusو عنوان مقاله با قلم

تأيید نهايی مقاله در هیأت تحريريه نشريه است.

 Times New Romanضخیم  18باشد.

نتیجه داوری ،از طريق سامانه ،به نويسنده اعالم
خواهد شد.

 .3دريافت و بررسی مقاله ،تنها از طريق پايگاه و سامانه
الکترونیکی مجله به نشانی:
http://localhistories.journals.pnu.ac.ir

 .4حروفنگاری مقالههای ارسالی ،بايد در کاغذ ،A4
دو ستونه و با فاصله تقريبی  1سانتیمتر بین دو ستون،
 0سانتیمتر از چپ و راست و  8سانتیمتر از باال و
پايین صفحه باشد.

شیوه ارجاع و استناد

 .1شیوه ارجاع دهی در مقاالت اين نشريه ،طبق روش

عربی و سپس منابع التین ذکر شود.

 .7معادل التین ،اسامی خاص و اصطالحات و مفاهیم

 APAانجام میشود.

تخصصی ،در پاورقی هر صفحه آورده شود.

 .2ارجاعات در متن مقاله ،بدين شکل و در پرانتز می-
آيد( :به ترتیب نام خانوادگی نويسنده ،سال انتشار اثر:

سایر نکات

شماره جلد اثر و صفحه منبع مورد نظر؛ مثال:

 .1مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله ،بر عهده خود

احمدی )001/0 :0337 ،آورده شود .ارجاعات درون

نويسنده/نويسندگان است .چنانچه مقاله به وسیله دو

متنی مربوط به منابع غیرفارسی ،به همان شیوه ارجاع

يا سه نفر نگاشته شده باشد ،بايد يکی از آنها به عنوان

درون متنی منابع فارسی ،ولی به زبان اصلی آورده

نويسنده مسئول ،عهده دار مندرجات مقاله گردد.

شود (مثال.)Fray, 2001: 243 :

 .3وقتی از چند اثر مختلف يك نويسنده استفاده می
شود ،در درج اطالعات ارجاعات درون متنی ،آوردن
اطالعات به ترتیب سال انتشار آنها(از قديم به جديد)
مورد توجه قرار گیرد.

.2

انتشار مقاله در نشريه ،الزاماً به معنی موافق بودن
هیأت تحريريه نشريه با تمام مطالب مقاله و نظرات
نويسنده نیست.

 .3نويسنده ،بايد مقاالتی را برای نشريه ارسال نمايد که
پیشتر در نشريه های داخلی و خارجی چاپ يا ارائه

 .4در منابع پايانی فهرست منابع تحقیق ،به تفکیك زبان

نشده باشد .نويسنده متعهد می شود که پس از ارسال

منابع و به ترتیب حروف الفبا در پايان مقاله و به اين

مقاله به نشريه ،از ارسال آن به ديگر مجالت،

صورت تنظیم شود:

همايشها و سمینارها خودداری نمايد؛ در غیر اين

نام خانوادگی نويسنده/نويسندگان ،نام نويسنده/

صورت ،نويسنده ملزم به پرداخت هزينه های بررسی

نويسندگان ،سال انتشار اثر داخل پرانتز ،عنوان کتاب،

مقاله خواهد بود .چنانچه نويسنده بخواهد مقاله

مصحح يا مترجم ،شماره جلد ،محل انتشار ،نام ناشر(مثال:

ارسالی خود را در جای ديگر به چاپ برساند ،بايد

احمدی ،حسن(1888ش) ،تاريخ ايالت و عشاير ،تهران،

موافقت کتبی الزم را از مسئوالن نشريه کسب نمايد.

آگاه).

حق چاپ مقاله ،پس از صدور گواهی پذيرش ،صرفاً

 .5چنانچه منبع تحقیق ،مقاله باشد ،به اين صورت عمل
شود:
نام خانوادگی نويسنده ،نام نويسنده ،سال انتشار مقاله
داخل پرانتز  ،عنوان مقاله داخل گیومه ،نام و نام خانوادگی
مترجم (درخصوص مقاالت ترجمهای) ،نام نشريه ،سال
انتشار نشريه ،شماره نشريه.

 .6فقط منابع استفاده شده در متن تحقیق در فهرست
منابع ارائه شوند .در پايان مقاله ،ابتدا منابع فارسی و

برای اين نشريه محفوظ است و نويسنده مجاز به
چاپ مقاله در نشريه ديگر نیست.

 .4نشريه از برگشت دادن مقاالت تأيید نشده معذور
است.

