راهنمای تألیف مقاله نشریة کیمیای هنر
مقاالت در قالب تحقیقی در فصلنامه به چاپ میرسند .مقاالت تحقیقی (علمي ـ پژوهشي) حاصل تحقیق نویسنده یا

نویسندگان است و شامل بررسی کلی یک موضوع جديد هنری است و نویسنده این مقاالت باید ضمن دارا بودن تجربة کافی
در زمینة مورد بحث صاحبنظر نیز باشد.

مقاالت ارسالي نبايد قبل از اين در هيچ نشريهاي به چاپ رسيده باشند .در ضمن مقالههاي ارائه شده به فصلنامه نبايد

همزمان به نشريات ديگر ارائه شده باشند.

مقاله بايد داراي بخشهاي چکیده ،كليدواژهها ،چارچوب نظری ،مقدمه ،روش تحقيق ،پيشينة تحقيق و یافتههای تحقیق،

نتيجهگیری ،پينوشتها و فهرست منابع باشد.

عنوان ،بايد كوتاه ،گويا و بيانكنندة محتويات آن باشد.

مقدمه ،ارائهكنندة مسئله ،هدف تحقيق و معرفي كلي مقاله است.

نتيجه ،بايد بهگونهاي منطقي و مفيد ،روشنكنندة بحث و حاصل يافتههاي تحقيق باشد.

پينوشتهاي مقاله (اصطالحات و معادلهاي واژهها ،توضيحات و غيره) بايد در متن بهترتيب شمارهگذاري شده و در پايان
مقاله و قبل از فهرست منابع نيز با نام «پينوشتها» گنجانده شوند.

ارجاعات درونمتني شامل نامخانوادگي نويسنده ،سال انتشار و شمارة صفحه پس از نقل مطلب در داخل پرانتز ميآيد.

در مطالب پژوهشي و تحليلي الزم است واژههاي كليدي مربوط به متن و عنوان مقاله ،بالفاصله بعد از چكيده و بين 7ـ 5

كلمه نوشته شود.

مقالهها بايد چكيدة فارسي و انگليسي داشته باشد .چكيدة مقاله بايد شامل خالصهای از موضوع مقاله ،بيان مسئله ،هدف،

روش پژوهش ،يافتههاي مهم و نتيجه باشد .اين بخش بايد بهتنهايي محور مطرح مقاله و بهويژه نتايج بهدست آمده باشد.
اندازة چكيدة فارسي و انگليسي  150كلمه است .چكيدة فارسي و انگليسي بايد در صفحهاي جداگانه تايپ شود.

تعداد عكسها ،نگارهها ،جداول و غيره در حداقل ممكن و با كيفيت مناسب تهيه شوند .شمارة عكسها ،نگارهها و غيره به
ترتيبي كه در متن به آن اشاره ميشود ،در پشت مدارك با مداد نوشته شود.

چنانچه مقاله داراي چند نويسنده باشد ،ارائة مقاله و تمام مكاتبات بايد توسط نويسندة اول انجام شود .در غير اينصورت،

نويسندگان بايد بهصورت كتبي يك تن را بهعنوان نماينده براي ارائة مقاله و انجام مكاتبات ،به دفتر فصلنامه معرفي كنند.

چنانچه مقالهاي خارج از ضوابط راهنماي تهية مطالب علمي فصلنامه باشد ،قبل از ارائه به هيئت تحريريه و داوران ،به

نويسنده برگشت داده خواهد شد.

مقالهها بايد در چهار نسخة تايپ شده با نرمافزار  Wordدر قطع  A4به همراه لوح فشرده و نامهاي بهعنوان سردبير فصلنامه ،به

نشاني خيابان وليعصر(عج) ،باالتر از تقاطع خيابان امام خميني(ره) ،كوچه شهيد حسن سخنور ،پالك  ،29پژوهشكده هنر ،ارسال شود.

پست الكترونيكkimiya-honar@ariaac.ir :

مسئوليت صحت مطالب علمي با نويسنده  /نويسندگان است.

معادل التین اسامی و مفاهیم مهم در پاورقی هر صفحه آورده شود.

هرگونه چاپ مطالب فصلنامه بدون ذكر مأخذ در مجلههاي ديگر ممنوع است.

روش تنظیم منابع
فهرست منابع در پایان مقاله و در صفحهای جداگانه ،بر اساس حروف الفبا (نام خانوادگی) تنظیم گردد.

ـ چنانچه چاپ ،ترجمه و يا نسخهاي خاص از قرآن و نهجالبالغه منظور نباشد ،اين دو كتاب در ابتداي منابع و بدون شماره

و با ستاره مشخص ميشوند.

کتاب :نام خانوادگی ،نام(.سال انتشار) ،عنوان کتاب؛ نام مترجم /مصحح؛ شمارة جلد ،نوبت چاپ ،محل نشر :ناشر.
در صورتیکه کتاب ترجمه باشد :نامخانوادگی ،نام(.سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،محل نشر ،ناشر.
مقاله :نام خانوادگی ،نام(.سال انتشار)« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،شمارة مجله.

 -در صورتیکه مقاله در یک کنفرانس ارائه شده باشد :نامخانوادگی ،نام( .سال برگزاری کنفرانس)« ،عنوان مقاله» ،نام

کنفرانس ،محل برگزاری کنفرانس ،تاریخ برگزاری کنفرانس.

 -در صورتی که مقاله ترجمه است ،نام مترجم بعد از عنوان مقاله و بعد از نقطه ویرگول میآید.

 در صورتی که کتاب ،عنوان اصلی و فرعی دارد ،دو عنوان با دو نقطة بیانی از هم جدا میشوند و تنها عنوان اصلی سیاهمیشود.

 -در صورتي كه به چند اثر از يك نويسنده استناد ميكنيم ،به جاي تكرار نام نويسنده ،از خط تيره استفاده ميكنيم.

پایاننامه :نام خانوادگی ،نام؛ «عنوان پایاننامه»؛ پایاننامة کارشناسی ارشد /دکتری ،رشته ،دانشکده ،دانشگاه ،سال دفاع.

منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام(.تاریخ مطلب)« ،عنوان مقاله» ،نشانی کامل سایت :تاریخ دریافت مطلب.

منابع نامشخص :در صورت تألیف توسط مرکز یا مؤسسه ،نام آن مركز ذکر میشود و در صورت عدم تألیف توسط نویسنده
یا مؤسسه و نامشخص بودن آن ،منبع با نام اثر آغاز میشود.

عدم تعیین برخی مشخصات :از الفاظ [بیجا] ،یعنی بدون محل نشر[ ،بینا] ،به معنی بدون ناشر و [بیتا] به معنی بدون
تاریخ انتشار ،استفاده شود.

منابع التين :به همان ترتيب منابع فارسي و عربي تنظيم ميشوند؛ با اين توضيح كه در انتهاي فهرست منابع و پس از منابع
فارسي و عربي و با رعايت شماره پياپي ميآيند.

