فصلنامة ادب فارسي
شرايط پذيرش مقاله (راهنماي نويسندگان)
فصلنامة «ادب فارسي» دانشکدة ادبیّات و علوم انساني دانشگاه تهران ،نشریهای علمي ـ پژوهشي در حوزة
مطالعات ادبي است که چهار شماره در سال منتشر ميشود.

ويژگیهاي کلّي مقالة مورد پذيرش:
 مقاله باید نتیجة تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریة دیگری منتشر نشده باشد و تا زمانيکه داوری آن در این مجلّه به پایان نرسیده ،به مجلّة دیگری ارسال نشود.
 پذیرش مقاله برای چاپ ،پس از تأیید هیئت داوران اعالم خواهد شد. چاپ مقاله منوط به تأیید نهایي هیئت تحریریه است. ویراستار مجلّه در ویرایش ادبي و فنّي مقاله بدون تغییر در محتوای آن آزاد است. مقالههای دریافت شده بازگردانده نخواهد شد. مسئولیت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده است. مقاله باید روی کاغذ استاندارد  ،A4به اندازة (سایز)  ،31قلم (فونت)  ،B Nazaninبا  42سطر در هرصفحه ،در محیط واژهپرداز  WORD 2003تایپ شده باشد و در سه نسخة به همراه یك پوشه (فایل) و یك نسخه
 PDFبه دفتر مجلّه ارسال شود.
 نام نویسنده (یا نویسندگان)  ،مرتبة علمي ،دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل نویسنده یا نویسندگان ،نشانيپست الکترونیکي و شمارة تلفن آنها در صفحه و پوشهای جداگانه نیز ارائه شود.
 حجم مقاله در مجموع نباید بیش از بیست صفحه باشد. در صورتي که مقاله برگرفته از پایاننامة نویسنده باشد ،ذکر نام استادان راهنما ،مشاور و داور ضروری است. -ارسال مقاله از طریق پست الکترونیکي( )E-mailبه آدرس Jperlit@ut.ac.ir :امکان پذیر است.

* مقاله بايد شامل بخشهاي زير باشد:
ـ عنوان :شامل عنوان مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد .سپس نام و نامخانوادگي نویسنده ،مرتبة
علمي و دانشگاه محل تدریس یا تحصیل وی ذکر شود.
ـ چکیده :شرح جامعي از مقاله که با لغات
محدود (تا  452واژه) شامل تصویری کلّي از بیان مسئله ،هدف ،روش تحقیق و یافتهها باشد.

ـ واژههای کلیدی :شامل پنج تا هفت واژة تخصّصي که اهمیّت آن بیش از سایر واژههاست.
ـ مقدّمه :شامل هدف و ذکر سوابق پژوهشي در حیطة محتوا (به اجمال).
ـ پیکرة اصلي :شامل متن اصلي مقاله ،مباني نظری ،بحث و تحلیل و تقسیم بندیهای محتوایي.
ـ نتیجهگیری :شامل نتایج منطقي و مفید مقاله.
 پينوشت :در صورت وجود توضیحات. فهرست منابع :ارجاعات مقاله بر مبنای دستورالعمل. -چکیده انگلیسي :با قلم  Times New Romanبه اندازه ( 34تا  422واژه).

* شیوة تنظیم متن:
 عناوین بخشهای مختلف فوق ،در شروع هر قسمت و با یك سطر سفید از بخش قبلي جدا ميشود. سطر اوّل زیر هر بخش ،نباید با تورفتگي آغاز شود. نقل قولهای مستقیم بیش از سه سطر به صورت جدا از متن اصلي و با یك سانتيمتر تورفتگي از هر طرفو با همان قلم ولي به اندازه  32نگاشته میشود و در انتهای آن داخل پرانتز ارجاع آن ميآید.

شیوة ارجاع به منابع
* ارجاع داخل متن:
ـ نام خانوادگي مؤلّف (یا نام معروف) ،تاریخ نشر اثر :صفحه (یا صفحات).
 م تن ارجاعي باید داخل گیومه قرار گیرد و نشاني آن به ترتیب فوق ،داخل پرانتز قرار گیرد .مثالً( :زرینکوب ،3131،ج)243 :4
 در صورتي که در متن به چند اثر از یك نویسنده ارجاع داد شود ،هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخنشر آنها تفکیك شده و در منابع پایاني ،با نام اثر مشخّص خواهند شد.
 در صورتي که به دو اثر چاپ شده از یك مؤلّف در یك سال ارجاع داده شود ،پس از نام خانوادگي مؤلّف،نام اثر و سپس سال آن ذکر شود.

* ارجاع پاياني
ارجاع به کتاب:
نام خانوادگي مؤلّف (یا نام معروف) ،نام ،تاریخ نشر اثر ،نام کتاب[ ،نام و نام خانوادگي مصحّح ،مترجم و ،]...
نوبت چاپ ،نام ناشر ،محل نشر.

ارجاع به مقاله:
مقاالت دانشنامهها (دایرة المعارف) ،فصلنامهها ،مجلّهها و نشریههای دیگر:
نام خانوادگي مؤلّف ،نام ،تاریخ نشر اثر ،عنوان اصلي مقاله داخل گیومه[ ،نام و نام خانوادگي مترجم] ،عنوان
اصلي دانشنامه ،فصلنامه ،مجلّه و  ، ...دوره انتشار ،نام ناشر ،محل نشر.

ارجاع به نسخة خطّي و اسناد:
نام خانوادگي مؤلّف ،نام ،نام کتاب یا رسالة خطّي (یا نسخه عکسي) ،شماره نسخه ،محل نگهداری( .در ارجاع
به اسناد تاریخي ،عنوان سند ،شمارة طبقه بندی و دسترسي ،نام آرشیو و برای میکروفیلمها ،افزون بر مشخصّات
کتاب ،ذکر شمارة میکروفیلم و محلّ نگهداری ضروری است).

ارجاع به پاياننامه:
نام خانوادگي مؤلّف ،نام ،سال دفاع رساله ،عنوان رساله ،مقطع دفاع شده ،نـام و نـام خـانوادگي اسـتاد راهنمـا ،نـام
دانشگاه و دانشکدة محل تحصیل دانشجو.

ارجاع به وبگاههاي اينترنتي:
نام خانوادگي مؤلّف ،نام ،تاریخ درج مطلب در وبگاه ،عنوان مقاله یا اثر مورد استفاده ،نشاني الکترونیکي وبگاه.
(ارجاع به چنین مطالبي در حدّ ضرورت و در زماني است که منابع مکتوب از آن مورد موجود نباشد).

ساير نكات:
 اسامي التین و نامهایي که تلفّظ آنها دشوار است ،به صـورت آوانگـاری در مقابـل آنهـا و داخـل پرانتـز ذکـرميشود.
 چنانچه اثری در فهرست منابع بیش از یك سـطر را بـه خـود اختصـاد دهـد ،سـطر دوّم بـه بعـد بـا یـكسانتیمتر فاصله جلوتر از متن ادامه ميیابد.
 در صورتي که نام مؤلّف معلوم نباشد ،نام اثر جایگزین آن ميشود. ابتدا منابع فارسي و عربي ميآید و سپس منابع انگلیسي ،فرانسوی و ...جداگانه ذکر ميشود. هر توضیح دیگری غیر از ارجاع ،در بخش پينوشت ميآید.این بخش قبل از فهرست منابع پایاني قرار ميگیرد.
 -شمارة پينوشتها در سرتاسر مقاله باید بهصورت پیاپي بیاید و از افراط در توضیح پرهیز شود.

عالئم اختصاري:
ج :جلد
هـ.ش :هجری شمسي
هـ.ق :هجری قمری
متو :متولّد
فو :متوفّي
همان :منبع پیشین
همانجا :منبع پیشین ،همان جلد و همان صفحه
ب :بیت
د :صفحه
صص :صفحات
ق .م :قبل از میالد
م :میالدی
ش :شماره
د :دوره

