راٌّوإ تذٍٗي ،تٌظ٘ن ٍ ارسال هقاالت
 حَشٓ هطالؼاتی فظلٌاهِ شاهل والم ،تازیخ ٍ فسق تشیغ است.
 هماالت ازسالی اش خْات اػتثازٍ ،شاًت ػلوی ،سالست شتاى ٍ طَزتثٌدي (فسهت) هتٌاسة تا ًشسیات
هؼتثس تاشد؛ فظلٌاهِ اش چاج هماالت هثتٌی تس گسد آٍزي یا تسخوِ هؼرٍز است.
 همالِ ازسالی ًثاید خیش اش ایي هٌتشس ،یا ّوصهاى تِ ًشسیِاي دیگس ازسال شدُ تاشد.
 حدن همالِ تیي  4500تا ٍ 7000اضُ ٍ ،چىیدٓ آى (تِ دٍ شتااى فازسای ٍ اًگلیسای) حادٍدٍ 150اضُ
هٌتْی تِ  4یا  5ولید ٍاضُ تٌظین گسدد.
ً ام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ ،شیس ػٌَاى همالِ سوت چح ٍ ،دیگاس هشصظاات شااهل هستثاِ ػلوای،
ػٌَاى ساشهاى هتثَعً ،شاًی دلیك خستی ٍ الىتسًٍیىی ٍ شوازٓ تواس دز خاًَشت ذیل چىیدُ ًگاشتِ
شَد.
 همالِ دز طفحات  ٍ ،A4فاطلِ  1/5ساًتیهتس تیي سطسّا ،تسخیحا تا للن هیتسا فًَت هتي ،13فًَات
ازخاع ٍ فًَت ٍاضگاى تیگاًِ ( 11دزٍى وواًه) ،دز تسًاهِ  wordحسٍفچیٌی شَد.
 ازخاع تِ هٌاتغً :ام خاًَادگی طاحة اثس ،سال اًتشاز ،شوازٓ خلد ٍ طفحِ دزٍى وواًه ذواس گاسدد.
هثال( :هدلسی.)238 /1 :1403 ،
 دز طَزت استفادٓ تیش اش یه اثس اش یه ًَیسٌدُ ،تا استفادُ اش حسٍف الفثا آثااز هشاصض گاسدد .دز
طَزتی وِ ًام خاًَادگی دٍ ًَیسٌدُ هشتسن تاشدً ،ام وَچه آًْا ًیص دزج شَد
 فسٌّگ یا داًشًاهِاي وِ هماالت آى ًَیسٌدُ هستمل ًدازد ،تِ طَزتً :ام فسٌّگ/داًش ًاهِ ،سال
اًتشاز ،شوازُ خلد ٍ ًام هدخل هَزد ًظس دز گیَهِ ،هثل( :دایسٓ الوؼازف فازسی : 1380 ،ذیال «اتاي
سیٌا»).
 دز هَازد تىساز خیاخی یه هٌثغ ،تِ خاي تىساز هشصظات آى ،حسة هَزد اش «ّواى» ٍ ،»Ibid« ٍ ،دز
هَازد تىساز خیاخی هٌاتغ هصتلف اش یه ًَیسٌدُ ،اش ّوَ ٍ  Ibidاستفادُ شَد.
 دز ازخاع تِ آثاز تا سِ ًَیسٌدًُ ،ام ّس سِ ،اها تا تیش اش سِ ًَیسٌدُ ،تِ دًثال ًام ًَیساٌدُ اطالی،
تؼثیس «ٍ دیگساى» ذوس شَد.
 فْسست هٌاتغ ،حسة هَزد ٍ تا تستیة شتاًی فازسی ،ػستی ٍ غیس آى ،تِ طَزتّاي شیس تٌظین شَد:
 وتابً :ام خاًَادگی ًَیسٌدًَُ /یسٌدگاىً ،ام ًَیسٌدًَُ /یسٌدگاى (تازیخ اًتشاز)ً .ام وتاب تِ طَزتایتالیه (ایساًیه)ً ،ام سایس اشصاص دخیل (هتسخن ،هظحح ،گسدآٍزًدُ ٍ  ،)...خلدًَ ،تات چااج ،هحال
اًتشازً :ام ًاشس.
 همالًِ :ام خاًَادگی ًَیسٌدًُ ،ام ًَیسٌدُ (تازیخ اًتشاز)« .ػٌَاى همالِ»ً ،ام هتاسخنً ،اام ًشاسیِ تاِطَزت ایتالیه (ایساًیه) ،سال ًشسیِ ،شوازُ ًشسیِ ٍ شوازُ طفحات اتتدا ٍ اًتْاي همالِ.
 هٌاتغ ایٌتسًتیً :ام خاًَادگی ًَیسٌدًُ ،ام ًَیسٌدُ (تازیخ دستسسی)« .ػٌَاى همالِ»ً ،ام ٍبسایت (یااػٌَاى ًشسیِ الىتسًٍیىی ،خلد ،سال ٍ ،شوازُ) ،طفحِ ٍ ،آدزس ایٌتسًتی.
 دز طَزت ػدم ذوس سال ًشس ،هحل ًشس یا ًاشس ،تِ تستیة تِ خاي آى (تیتا)( ،تیخا) ٍ (تیًا) دزج شَد. لسآىً( :ام سَزُ :شوازُ آیِ) هاًٌد (ًساء ٍ )16 :هشصظات وتاب شٌاختی تسخوِ هَزد استفادُ. وتابّاي همدسً( :ام وتاب ،تاب :آیِ) هاًٌد (هتی )12:2 ،یا (یسٌا.)14:3 ، وتة هشَْز یا فالد هشصظات ًَیسٌدًُ( :ام وتاب:خلد/ص) یا (ًام وتاب :تصش) هاًٌد (ًْاحالثالغاِ:خطثِ .)27
 هطالة تَضیحی تِ طَزت خیًَشت دزج شَد.
 هضاهیي هماالت تیاًگس اًدیشِ ّا ٍ دیدگاُّاي ًَیسٌدگاى اسات ٍ فظالٌاهِ هسایَلیتی دزلثاال آى
ًدازد.
ًَ یسٌدگاى هحتسم هماالت خَد زا تِ ًشاًی shiapazhoohi@urd.ac.irازسال فسهایٌد.

