شرايط پذيرش مقاله (راهنماي نويسندگان)
فصلنامه مطالعات خليجفارس نشريه اي علمي– تخصصي به صاحب امتيازي بنياد ايرانشناسي است هته شترايط
پذيرش مقاله درآن به شرح زير اس ؛
 .1شرايط کلي

 مقاله بايد نتيجة تحقيقات نويسنده /نويسندگان باشد. مقاله نبايد در نشرية ديگري منتشر شده باشد و تا اتمام داوري نيز نبايد به مجلة ديگري فرستاده شود. پذيرش علمي مقاله پس از تأييد هيئ داوران ،به آگاهي نويسنده خواهد رسيد. چاپ مقاله ،منوط به تأييد نهايي هيئ تحريرية مجله اس . مسئولي مطالب و محتواي مقاله بر عهدة نويسنده /نويسندگان اس . مقاله نبايد از  ۲۰صفحة استاندارد ) (A4نشريه بيشتر باشد ( 65۰۰تا  7۲۰۰واژه). نام هامل نويسنده /نويسندگان ،مرتبة علمي ،دانشگاه محل تدريس يا تحصيل ،رشتة تحصيلي ،رايانامه و شمارةهمراه و نشاني پستي نويسنده بايد در صفحة جداگانهاي ضميمه شود.
 ويراستار مجلّه در ويرايش ادبي و فني مقاله بدون تغيير محتواي آن آزاد اس . ارسال مقاله تنها از طريق سامانة فصلنامه مطالعات خليج فارس بته نشتاني  ............https://امکتانپتذير است(براي اين هار ابتدا بايد از طريق گزينة «ورود به سامانه» در سامانة مذهور ثب نام هنيد).
 عناوين جدولها با ذهر شماره در باال و تصاوير ،نقشهها ،طرحها و نمودارها با ذهر شماره (توضيحات و ذهر منبع)در زير آورده شود.
 .2اجزاي مقاله
 -عنوان :عبارت از نام هلّي مقاله هه گويا و بيانگر محتواي مقاله اس .

 مشخصات نويسنده :شاملِ نام و نامخانوادگي ،مرتبة علمي ،رشتة تحصيلي ،دانشگاه محل تدريس يتا تحصتيل،رايانامه.
 چکيده :شرح جامعي از مقاله با واژههاي محدود شامل بيان مسئله ،هدف ،روش تحقيق ،يافتتههتاي پتووهش ونتيجهگيری (تعداد واژههاي چکيده بايد بين  ۲5۰ -۲۰۰واژه) باشد.
 واژههاي کليدي :شامل پنج تا هف واژة تخصصي اس هه بسامد و اهمي آن در متن مقالته بتيش از ستاير واژههاس .
 مقدمه :شامل طرح مسئلة اصلي و هدف پووهش اس ؛ در اين بخش بايد به اجمال ،ستوابق پووهشتي در حيطتةمسئلة موردنظر ،روش بررسي و پرسشهاي پووهش مطرح شود.
 پيکرة اصلي :عبارت از متن اصلي مقاله ،مباني نظري ،بحث و تحليل ،تقسيمبنديهاي محتوايي و ...اس . نتيجه :شامل نتايج منطقي و مفيد مقاله هه برآمده از بحث اصلي مقاله اس . پينوشت :در صورت وجود توضيحات ضروري پس از نتيجه ميآيد. منابع :فهرس نويسي ارجاعات مقاله بر مبناي شيوهنامة مجله. چکيدة انگليسي :چکيدة انگليسي بايد عيناً ترجمة چکيدة فارسي باشد و در انتهاي مقاله قرارگيرد. .3شيوة تنظيم متن
 مقاله بايد بر صفحة هاغذ ) ، (A4با قلم (فون ) «ب نازنين  ،)B Nazanin 13( »13فاصله بتين خطتوط  1/15و درمحيط واژهپرداز  (word 2007) ۲۰۰7نوشته شده باشد.
 پانويسهاي فارسي با قلم  11 B Nazaninو پانويسهاي التين با قلم  11 Times New Romanنوشته شود. -ابتداي هر بند ،با نيم سانتيمتر تورفتگي شروع شود.

 نقلقولهاي مستقيم ،جدا از متن اصلي و با يک سانتيمتر تورفتگي از هر طرف و با همان قلم ،ولي بتا انتدازة 11نوشته شود.
 معادل التين واژههاي تخصصي مهم و نام افراد همتر شناختهشده بتا قلتم  Times New Romanدر انتدازة  11بتهصورت پانوش درج شود.
 تيترها بايد با يک سطر سفيد از متن قبلي جدا و سياه (بولد) نوشته شوند. زيربخشهاي هر مقاله نبايد از سه اليه تجاوز هند؛ مثال .4-1-3 :هه بيانگر زير بخشي از بخش سوم مقاله اس . چنانچه نويسنده يا نويسندگان در تهية مقاله از منابع مالي سازمان يا نهادهاي خاصي استفاده هتردهانتد ،در پتينوش به اين مطلب اشاره شود.
 .4شيوة ارجاع به منابع
منابع مورد استفاده ،به ترتيب الفباي نام نويسندگان ،در پايان مقاله و مطابق بتا شتيوهنامته APA Citation Style

تنظيم گردد .به طور مثال:
 .1-4ارجاع داخل متن مقاله

 نامخانوادگي نويسنده ،تاريخ نشر اثر :صفحه يا صفحات .مثال( :مالئي تواني.)۲6 :1388 ،نکته :اگر هتاب داراي چند جلد باشد ،شماره جلد در منبع درون متني بدين شکل خواهد بود( :هترزن ،1363 ،ج
.)615 :3
 درصورتي هه به دو يا چند اثر چاپشده از يک مؤلّف در يک ستال ارجتاع داده شتود ،الزم است ابتتدا در منتابعپاياني ،با نوشتن «الف»« ،ب» و ...در هنار سال چاپ ،آنها را از هم متمايز هنيد و سپس در منابع داخلي ،بعد از نتام
خانوادگي مؤلّف ،سال چاپ به همراه «الف»« ،ب» يا ...نوشته شود؛ براي مثال (زرينهوب 1368 ،الف)۲6 :
 -ارجاع به اسناد تاريخي( :عنوان سند ،شمارة سند :برگ)

 نقلقول مستقيم بايد داخل گيومه قيد شود و نشاني آن بهترتيب گفتهشده ،داخل پرانتز قرارگيرد. .2-4ارجاع پاياني (منابع)
 .1-2-4ارجاع به کتاب

ت نامخانوادگي نويسنده ،نام( .سال) .عنوان هتاب (به صورت ايتاليتک ايرانيتک) .نتام و نتامختانوادگي متترجم يتا
مصحّح .محل نشر :نام ناشر .شماره چاپ .جلد .مانند:
مالئي تواني ،عليرضا .)1388( .درآمدي بر روش پژوهش در تاريخ .تهران :نشر ني .چاپ سوم.
 .2-2-4ارجاع به مقاله

ت نام خانوادگي نويسنده ،نام) .سال)« .عنوان مقاله» .نام مترجم .ناا نراريه (باه واترا يتالياک ير نياک) .دوره
نشريه .شماره نشريه .شماره صفحات مربوط به مقاله .مانند:
شاهر ،مصطفي؛ استماعيلي ،مهتران« .)138۰( .تتاريخنگتاري از عهتد جتاهلي تتا دوره استالمي» .ترجمته مهتران
اسماعيلي .فصلنامه پژوهش در آيينه تاريخ .سال اول .شماره  .3ص 38-13
 .3-2-4ارجاع به پاياننامه

ت نامخانوادگي ،نام( .سال) .عنوان رساله .مقطع دفاع شده .نام دانشگاه و دانشکده .مانند:
عادلي اسفنجاني ،معصومه .)1389( .بررسي وضعي تنظيم و توصيف اسناد آرشيوي در معاون ستازمان استناد و
هتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران از آغاز تاهنون .پايان نامة هارشناسي ارشد .دانشگاه الزهرا (س).
 .5نکات ديگر دربارة ارجاعات و منابع
 ارجاعات مندرج در مقاله ،بايد مستند و مبتني بر منابع باشد و هوشش شود از معتبرترين منابع استفاده شود. هر توضيح اضافي ديگري غير از ارجاع به منابع ،در پينوش ذهر شود. -منابع مقاله به صورت الفبايي و براساسِ نام خانوادگي مؤلف تنظيم ميشود.

 منابعي هه در پايان مقاله ذهر ميشود ،بايد همان منابعي باشد هه در داخل متن استفاده شده اس ؛ ازاينرو ،اگرمنبعي تنها در پايان مقاله ذهر شود ،امّا در متن بدان ارجاع داده نشده باشد ،بايد از منابع پاياني حذف شود.
 در فهرس منابع ابتدا منابع فارسي و عربي و سپس منابع التين آورده شتود .فهرست مقتاالت و استناد نبايتد ازفهرس هتابها جدا نوشته شود.
 .6عالئم اختصاري
هت.ش :هجري شمسي

هت.ق :هجري قمري

ق.م :قبل از ميالد

م :.ميالدي

همان :منبع پيشين

همانجا :همان منبع ،همان جلد و همان صفحه

فرآيند پيگيري مقاله
نويسندگان مسئول مقاالت ميتوانند فرآيند تغيير و پيشرف مقالة ختود را در مراحتل بررستي ،از طريتق صتفحة
شخصي خود در سامانة مجله پيگيري هنند و در صورت نيتاز بتا تلفتن مجلته ( )۰۲1-886۰8931تمتاس حاصتل
فرمايند .تأهيد ميشود درصورتيهه پس از يکماه از تغيير قبلتي ،تغييتر جديتدي در ستير بررستي مقالته اتفتاق
نيفتاد ،تلفني روند بررسي مقاله را پيگيري فرماييد .ضمنًا در مدت بررسي مقالتة ختود ،پيوستته ستامانه و ايميتل
خويش را بازديد هنيد؛ چون هرگونه تغييري از طريق سامانه و ايميل به شما اطالع داده ميشود.

