
 سندگان(ينو ي)راهنما مقاله رشيپذ طيشرا

 طيشترا است  هته    يشناسرانيااد يبن يازيبه صاحب امت يتخصص –يعلم يه ايفارس نشرجيفصلنامه مطالعات خل

 ر اس ؛يز شرح آن بهدر مقاله رشيپذ

 يط کلي. شرا1 

 سندگان باشد.يسنده/ نويقات نويتحق ةجيد نتيمقاله با -

 فرستاده شود. يگريد ةلد به مجيز نباين يمنتشر شده باشد و تا اتمام داور يگرية ديد در نشريمقاله نبا -

 د.يسنده خواهد رسينو يئ  داوران، به آگاهيد هييمقاله پس از تأ يرش علميپذ -

 ة مجله اس .يريئ  تحريه ييد نهاييچاپ مقاله، منوط به تأ -

 گان اس .سنديسنده/ نوينو ةمقاله بر عهد ي  مطالب و محتوايمسئول -

 واژه(. 7۲۰۰تا  65۰۰شتر باشد )يب هيرنش A)4( صفحة استاندارد ۲۰د از يمقاله نبا -

انامه و شمارة ي، رايليل، رشتة تحصيا تحصيس ي، دانشگاه محل تدريسندگان، مرتبة علميسنده/ نوينام هامل نو -

 مه شود.يضم ياجداگانه ةد در صفحيسنده باينو يپست يهمراه و نشان

 آن آزاد اس . ير محتواييمقاله بدون تغ يو فن يش ادبيرايستار مجّله در ورايو -

 ر است  يپتذ امکتان  ............ //:https  يبته نشتان   ج فارسيفصلنامه مطالعات خل ةق سامانيارسال مقاله تنها از طر -

 د(.يهننام در سامانة مذهور ثب « ورود به سامانه» ةنيق گزيد از طرين هار ابتدا بايا ي)برا

حات و ذهر منبع( يها و نمودارها با ذهر شماره )توضها، طرحر، نقشهيها با ذهر شماره در باال و تصاون جدوليعناو -

 ر آورده شود.يدر ز

 مقاله ي. اجزا2 

 مقاله اس . يانگر محتوايا و بيمقاله هه گو يعبارت از نام هّل عنوان: -



ل، يا تحصت يت س ي، دانشگاه محل تدريليتحص ة، رشتي، مرتبة علميادگخانوشامِل نام و نام سنده:يمشخصات نو -

 رايانامه.

و پتووهش   يهتا افتته ي ،قيان مسئله، هدف، روش تحقيمحدود شامل ب يهااز مقاله با واژه يشرح جامع ده:يچک -

 باشد. (واژه ۲5۰ -۲۰۰ن يد بيده بايچک يها)تعداد واژهگيری نتيجه

ر واژهيش از ستا ي  آن در متن مقالته بت  ياس  هه بسامد و اهم يتا هف  واژة تخصصشامل پنج  :يديکل يهاواژه -

 هاس .

طتة  يدر ح يد به اجمال، ستوابق پووهشت  ين بخش بايو هدف پووهش اس ؛ در ا يشامل طرح مسئلة اصل مقدمه: -

 پووهش مطرح شود. يهاو پرسش ينظر، روش بررسمسئلة مورد

 و... اس . ييمحتوا يهايبندميل، تقسي، بحث و تحلينظر يمقاله، مبان يعبارت از متن اصل :يکرة اصليپ -

 مقاله اس . يد مقاله هه برآمده از بحث اصليو مف يج منطقيشامل نتا :جهينت -

 د.يآيجه ميپس از نت يحات ضروريدر صورت وجود توض نوشت:يپ -

 ه.لمج ةناموهيش يارجاعات مقاله بر مبنا يسينوفهرس  منابع: -

 رد.يمقاله قرارگ يباشد و در انتها يدة فارسينًا ترجمة چکيد عيبا يسيدة انگليچک :يسيانگل ةديچک -

 م متنيتنظ ةوي. ش3 

و در  15/1ن خطتوط  ي(، فاصله بت B Nazanin 13« )31ن يب نازن»، با قلم )فون (  A)4(د بر صفحة هاغذ يمقاله با -

 ده باشد. نوشته ش (word 2007) ۲۰۰7پرداز ط واژهيمح

 نوشته شود. Times New Roman11 ن با قلم يالت يهاسيو پانو B Nazanin 11با قلم  يفارس يهاسيپانو  -

 .شروع شود يمتر تورفتگيم سانتيهر بند، با ن يابتدا   -



 11 ةانتداز  بتا  ياز هر طرف و با همان قلم، ول يمتر تورفتگيک سانتيو با  ي، جدا از متن اصلميمستق يهاقولنقل -

 نوشته شود.

بته   11 ةدر انتداز  Times New Roman شده بتا قلتم  مهم و نام افراد همتر شناخته يتخصص يهان واژهيمعادل الت -

 .شودصورت پانوش  درج 

 اه )بولد( نوشته شوند.يجدا و س يد از متن قبليک سطر سفيد با يبا تيترها -

 از بخش سوم مقاله اس . ير بخشيانگر زي. هه ب4-1-3اوز هند؛ مثال: ه تجيد از سه اليهر مقاله نبا يهاربخشيز -

يانتد، در پت  استفاده هترده  يخاص يا نهادهايسازمان  يمقاله از منابع مال ةيسندگان در تهيا نويسنده يچنانچه نو -

 ن مطلب اشاره شود.ينوش  به ا

 وة ارجاع به منابع ي. ش4 

 APA Citation Styleنامته وهيشت ان مقاله و مطابق بتا  يگان، در پاسندينام نو يب الفبايمنابع مورد استفاده، به ترت

 :م گردد. به طور مثاليتنظ

 . ارجاع داخل متن مقاله4-1

 (.۲6: 1388، يتوان يمالئا صفحات.  مثال: )يخ نشر اثر: صفحه ي، تارسندهينو يخانوادگنام  -

، ج 1363ن شکل خواهد بود: )هترزن،  يبد يمنبع درون متنچند جلد باشد، شماره جلد در  ينکته: اگر هتاب دارا

3 :615 .) 

ک ستال ارجتاع داده شتود، الزم است  ابتتدا در منتابع       يک مؤّلف در يشده از ا چند اثر چاپيهه به دو  يدرصورت  -

، بعد از نتام يلسپس در منابع داخ د ويز هنيو... در هنار سال چاپ، آنها را از هم متما« ب»، «الف»، با نوشتن يانيپا

 (۲6الف:  1368هوب، نيمثال )زر يا... نوشته شود؛ براي« ب»، «الف»مؤّلف، سال چاپ به همراه  يخانوادگ

 : )عنوان سند، شمارة سند: برگ(يخيارجاع به اسناد تار  -



 د.ريشده، داخل پرانتز قرارگب گفتهيترتآن به يد شود و نشانيومه قيد داخل گيم بايقول مستقنقل  -

 )منابع( ياني. ارجاع پا4-2 

 . ارجاع به کتاب4-2-1

ا يت متترجم   يختانوادگ نتام و نتام   ک(. يت رانيک ايت تالي)به صورت ا هتاب عنوان . )سال(. ، نامسندهينو يخانوادگت نام

 : ماننداشر. شماره چاپ. جلد.  نام ن :محل نشر .مصّحح

 . چاپ سوم.ي. تهران: نشر نخير تاربر روش پژوهش د يدرآمد(. 1388رضا. )ي، عليتوان يمالئ

 ارجاع به مقاله . 4-2-2 

دوره . (کيا ر نيک  يا تاليه )باه واترا    يناا  نرار  . مترجم نام«. مقاله عنوان(. »سال(. نام سنده،ينو يخانوادگ نام ت 

 : انندمشماره صفحات مربوط به مقاله. . هينشر شماره. هينشر

ترجمته مهتران   «. يتتا دوره استالم   ياز عهتد جتاهل   ينگتار خيتتار »(. 138۰، مهتران. ) يلي؛ استماع يشاهر، مصطف

 38-13. ص 3. سال اول. شماره خينه تارييفصلنامه پژوهش در آ. يلياسماع

 نامهاني. ارجاع به پا4-2-3

 : . مانندهنام دانشگاه و دانشکد .مقطع دفاع شده .عنوان رساله . )سال(.، ناميخانوادگت نام

 و استناد  ستازمان  معاون  در يويآرش اسناد فيتوص و ميتنظ  يوضع يبررس. (1389). همعصوم ،ياسفنجان يعادل

 (.  س) الزهرا دانشگاه ارشد. يهارشناس نامة انيا. پتاهنون آغاز از رانيا ياسالم يجمهور يمل هتابخانه

 گر دربارة ارجاعات و منابع ي. نکات د5

 ن منابع استفاده شود.يمنابع باشد و هوشش شود از معتبرتر بر يد مستند و مبتنيبا ارجاعات مندرج در مقاله، -

 نوش  ذهر شود.ير از ارجاع به منابع، در پيغ يگريد يح اضافيهر توض  -

 شود.يم ميف تنظلمؤ يو براساِس نام خانوادگ ييمنابع مقاله به صورت الفبا -



رو، اگر نياه در داخل متن استفاده شده اس ؛ ازباشد ه يد همان منابعيشود، بايان مقاله ذهر ميهه در پا يمنابع -

 حذف شود. يانيد از منابع پايان مقاله ذهر شود، اّما در متن بدان ارجاع داده نشده باشد، بايتنها در پا يمنبع

د از يت فهرست  مقتاالت و استناد نبا    آورده شتود.   نيالتو سپس منابع  يو عرب يدر فهرس  منابع ابتدا منابع فارس -

 ها جدا نوشته شود.  هتابفهرس

 ي. عالئم اختصار6 

         يقمر يهت.ق: هجر          يشمس يهت.ش: هجر

 يالدي: م.م               الديق.م: قبل از م

      جا: همان منبع، همان جلد و همان صفحههمان             نيشيهمان: منبع پ

 مقاله يريگيند پيفرآ 

 ةق صتفح يت ، از طريبررست ختود را در مراحتل    ةشرف  مقالير و پييند تغيانند فرآتويسندگان مسئول مقاالت مينو

( تمتاس حاصتل   ۰۲1-886۰8931تلفتن مجلته )   از بتا يت هنند و در صورت ن يريگيمجله پ ةسامان خود در يشخص

فتاق  مقالته ات  ير بررست يدر ست  يديت ر جدييت ، تغير قبلت ييماه از تغکيهه پس از يشود درصورتيد ميتأه  ند.يفرما

ل يت ميوستته ستامانه و ا  يختود، پ  ةمقالت  يد. ضمنًا در مدت بررسييفرما يريگيرا پ مقاله يروند بررس يفتاد، تلفنين

 .شوديل به شما اطالع داده ميميق سامانه و اياز طر يرييد؛ چون هرگونه تغيد هنيش را بازديخو


