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 »راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت«

 :محترم قابل توجه نويسندگان

  :گيرد مي بررسي قرار شرايط ذيل مورد ودارا بودن رويكرد تطبيقي مقاالت ارسالي با
  نويسنده  با و تلفن تماسپست الكترونيك  ،نشاني دقيق پستي  نام و نام خانوادگي، رتبه علمي، -1

  .يك برگ جداگانه قيد شده باشدبر روي 
  )  wordتحت برنامه  كلمه 7500( .تجاوز نكند) كلمه 300هر صفحه (صفحه  25مقاله از  -2
   .به دفتر مجله ارسال شودو با رعايت نكات ويرايشي   Wordتايپ شده در محيطبه صورت مقاله  -3
  .سانتي متر تنظيم گردد 12ول سطر ها در طها و نمودارجدول -4
  :مقاله بايد داراي بخشهاي ذيل باشد -5

  .)عنوان مقاله به انگليسي (كلمه و چكيده انگليسي به همين مقدار 150در حداكثرچكيده فارسي )الف
 ).واژه 5حداكثر ( -) key words(آن ها  واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي) ب
  (Adel men)آدلمن: مثال .ضروري استداخل متن در  حات مهجور،درج اسامي و اصطال) ج

همزمــان بــه ســاير مجــالت يــا و نبايــد  در هــيچ نشــريه داخلــي يــا خــارجي چــاپ شــده باشــد مقالــه ارســالي نبايــد، -6
    .ها فرستاده شده باشدمجموعه

، به  صفحهجلد و شماره شماره  ،تاريخ انتشار نام خانوادگي نويسنده،: نوشته شودبه اين شكل  ،متنداخل منابع در -7
در (                   جلد و صفحه هبا شمار» همان«كلمة در صورت تكرار همان منبع، )194/ 1: 1375 مظفر،( :عنوان مثال

    .آورده شود؛ منابع التين نيز در متن به صورت التين آورده شود) شماره جلد و صفحه ،صورت تغيير
  (Locke, 1947: 94) :مثال 

ــابع   -8 ــت من ــه   فهرس ــور جداگان ــه ط ــين ب ــي و الت ــر مقدرفارس ــر اآخ ــه ب ــايي  ل ــروف الفب ــب ح ــانوادگي   حس ــام خ ن
 :به شكل ذيل تنظيم گردد نويسنده،

 محــل انتشــار، نــام ناشــر، ،شــماره جلــد نــام خــانوادگي و نــام نويســنده، نــام كتــاب، نــام متــرجم،  :بــراي كتــاب) الــف
  .تاريخ انتشار چاپ، نوبت
  .سال انتشار و شماره مجله نام خانوادگي، نام نويسنده، عنوان مقاله، نام نشريه، :براي مقاله) ب
  .هاي توضيحي در پايين صفحه آورده شودپي نوشت) ج
  .گرددمقاله ارسالي در صورت تأييد يا عدم تأييد مسترد نمي -9

  . ارسال مقاله بايد فقط به صورت پستي انجام پذيرد -10

  قم   :دفترمجله نشاني
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