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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله

 ارسال نش(ه باش(. یگریلمزمان به مجله د ایمنتشر نش(ه  و  ییجا این پیش از (یمقاله با. ۱
 ئ،یل داوران و (ییآن منوط به تأ یینها رشیو پذ یاز ح(ا ل استتتان(ارد پهولشتت یبرخوردار مقاالت و نیت(و یرالنما ،یمقاله منوط به رعا یۀاول رشی.پذ۲

 اس،. هیریتحر
 اس،. یاس،، ذکر نام استاد رالنما الزام یرساله دکتر ایارش(  ینامه کارشناس انیکه مقاله مستخرج از پا ی. در صورت۳
 باش(. یسیانگل (هیکتابنامه و چک جه،ینت ،یاصلمق(مه، ب(نه  ،یفارس (هیشامل؛ عنوان، چک (ی. مقاله با۴
 به دس، آم(ه باش(. جیشامل ل(ف، روش و نتا (یبا (هی. چک۵
 باش(. شتریکلمه ب ۶۵۴۴کلمه کمتر و از  ۴۴۴۴از  (ی. حجم مقاله نبا۶
 کلمه باش(. ۷تا  ۳ نیب (یلا باواژه (یکلمه و تع(اد کل ۲۴۴تا  ۱۵۴ نیب (یبا (هی. چک۷
متن با  ی، براTimes new Roman یستتیپانوشتت، و  لم انگل یبرا ۱۴متن و با ان(ازه  یبرا۱۳با ان(ازه  یمعمول Bzarو با  لم  Wordدر نرم افزار  (ی. مقاله با۸

 شود.  پیتا Times New Roman ۱۴و  Bzar11با فون،  زیش(ه باش(. فهرس، منابع ن پیتا ۹پانوش، با ان(ازه  یو برا ۱۱ان(ازه 
 در پانوش، ذکر شود. یحیو ارجاعات توض نیاص و اصط حات التخ ی. اسام۹

 شود: می( تنظAPA) وهی. استنادلا د رمقاله به ش۱۴
 استفاده  یاپیکه از چن( صفحه پ یشماره صفحه( باش( )در صورت سال انتشار، حرف ص ستن(ه،ینو یدرون متن، داخل پرانتز، شتامل )نام خانواد  استتناد

 از چپ به راس، نوشته شود(.  یسیانگل یاز راس، به چپ و برا یمنابع فارس ی)اع(اد برا ۲۵-۲۳: صص. ش(ه باش( به صورت مث 
 ایستال، دو ارر چا  ش(ه باش( و د رمتن مورد استناد  را ر رفته باش( پ  از ذکر سال انتشار با حروف )ال  و ((  کیدر  ستن(هینو کیکه از  یصتورت در 

(a, bاز لم متما )ردن(. زی  
 استفاده شود. «گرانیو د»اول ذکر ش(ه و پ  از آن از عبارت  سن(هینو یاز سه نفر باش(، تنها نام خانواد  شیلا بسن(هیتع(اد نو  را 
 شون(.؛ از لم ج(ا میر ولیمنبع استناد ش(ه باش( با نقطه و کیاز  شیدر متن به ب ا ر 
 شود. میتنظ ریمتن بر اساس حروف الفبا و به صورت ز انیدر پا منابع 

o ه.مقال یانیو پا نی(، دوره) شماره(، شماره صفحات آغازکیتالی، نام. )سال انتشار (. عنوان مقاله. عنوان مجله ) به صورت ای: نام خانواد مقاله 
o )ر./  ردآورن(ه، محل نشر: ناشراستاری(، )مترجم/ وکیتالی، نام. )سال انتشار(. عنوان کتا( )به صورت ای: نام خانواد کتا 
o )ر.(. محل انتشار: ناشکیتالی(. )سال انتشار(. عنوان کتا( ) به صورت اراستارینام. )و ،ی: نام خانواد سن(هیب(ون نو راستار،یبا و کتا 
o )ی(. )نام و نام خانواد کیتالی. )ستتال انتشتتار(. عنوان کتا( )به صتتورت استتن(هینام نو ستتن(ه،ینو یشتت(ه: نام خانواد  حیتصتتح ایترجمه  کتا، 

 (.یرجم/مصحح(. محل انتشار: ناشر. ) در صورت ترجمه سال انتشار کتا( به زبان اصلمت
o )سال انتشار(. عنوان کتا( )شماره جل((. محل انتشار: ناشر.سن(هینام نو سن(ه،ینو ی: نام خانواد یچن( جل( کتا( . 
o  کتا( )چا ...ام(. محل انتشار: ناشر.. )سال انتشار(. عنوان سن(هینام نو سن(ه،ینو یکتا(: نام خانواد  یبع( یلاچا 
o نام )نقطه(. )ستتال انتشتتار(. عنوان مقاله/فصتتل. در نام ی ردآورن(ه:نام خانواد  ای راستتتاریو یکتا( دارا کیاز  یفصتتل ایدر مجموعه مقاالت  مقاله ،

 مقاله. محل نشر: ناشر.  ینایو پا نی(. شماره صفحات آغازکیتالی. عنوان مجموعه مقاالت )به صورت اراستاریو ای ردآورن(ه 
o یآدرس سا اف،،یدر خینام.عنوان مقاله/کتا(، تار ،ی: نام خانواد ینترنتیا منابع،  . 

 مقاله ،یمسئول. ۱۱
 س،ین هیریتحر ئ،یاعضاء ل ( اهید انگریرو مقاالت ب نیاس،. از ا سن( انی/ نوسن(هیصح، و سقم مطالب بر عه(ه نو ،یمسئول . 
  مقاالت، آزاد اس،. یو ادب یعلم شیرایو و  بول ایفصلنامه در رد 
 باش(. سن( انیلمه نو (ییمورد تا (یمقاله با یداشته باش( محتوا سن(هینو کیاز  شیکه مقاله ب یدر صورت 
 لای مجله با ذکر ماخذ آزاد اس،.نقل و ا تباس از مقاله 

 م(ه و به حسا( آ یای خود، ب(ون ذکر منبع، استفاده کن(، سر ، علملاز پهولش یبخش ای گرانید یپهولش یاز دستاوردلا سن(هیکه نو یدر صورت
              .شودنمی رفتهیمقاله پذ
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