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راهنمای تدوین مقاله
الف) ضوابط مربوط به نویسنده:
 .1نام و نام خانوادگ نویسنده (گان) کامل باشد (به فارس و انگلیس )؛
 .2میزان تیصیالتت رتبه علم ت گروه آموزش ت نام دانشکدهت دانشگاه و شهر میل دانشگاه نویسنده (گان) مشخص شود (بیه
فارس و انگلیس )؛
 .3نویسنده مسؤول مقاله معرف گردد؛
 .4ایمیل نوشته شود؛
 .5نشان ت کد پست و شماره تلف آورده شود.
ب) ضوابط مربوط به مقاله:
 .1مقاله بیشتر از  20صفیه نباشد؛
 .2عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارس و انگلیس )؛
 .3مقاله پیشتر جای چاپ نشده یا برای چاپ به جای دیگر فرستاده نشده باشد؛
 .4فرستادن سه نسخه چاپ از مقاله به منظور تسریع در داوری الزام است.
 .5صفیات مجله به صورت  A4و حاشیه ها از باال و از پایی  5.1 cmت از چپ و راست  4.5 cmباشد؛
 .6مقاله در مییط  Word 2003و به شیوۀ نگارش مجله نوشته وارسال شود:
 رعایت قلم مت و پاورق ت طول سطر چکیده و مت ت قلم عنوان مقاله ( B Compset 17 Boldانگلیس )Times New Roman 15 قلم عنوان های اصل ( B Compset 14 Boldانگلیس )Times New Roman 12 قلم عنوان های فرع ( B Compset 13 Boldانگلیس )Times New Roman 11 قلم مت چکیده و واژگان کلیدی ( B Nazanin 11 Regularانگلیس )Times New Roman 10 منابع پایان و پاورق ها ( B Nazanin 10 Regularانگلیس )Times New Roman 8 منابع درون متن ( B Nazanin 9 Regularانگلیس )Times New Roman 8 قلم مت مقاله B Nazanin 12 Regular .7چکیده در مقالهت کمتر از  150کلمه و بیشتر از  250کلمه نباشد (به فارس و انگلیس )؛
 .8واژگان کلیدی حداقل سه و حداکثر پنج کلمه که با کاما (ت) از هم جدا شده آورده شود (به فارس و انگلیس )؛
 .9ای مجله مقاله ترجمه شده نم پذیرد؛
 .10مقاالت رد شده عودت داده نم شوند.
ج) ضوابط استناد
 .1ای مجله از روش استناد «درون متن » پیروی م کند و کاف است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیمت فقیط
با آوردن نام نویسندهت سال انتشارت شماره صفیه داخل پرانتز معرف شوند .نمونه( :عنایتت 1349ت ص .)25
 .2در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سیال بیا افیزودن (الی ) و (ب) در کنیار سیال انتشیارت نوشیته هیا مشیخص
م شوند .نمونه( :عنایتت 1349ت (ال )ت ص )14ت (عنایتت 1349ت (ب)ت ص .)150
 .3منابع مورد استفاده در پایان مقالهت به ترتیب الفبای ت نام خانوادگ نویسندهت (و اگر اثر چند نویسنده داشته باشیدت ترتییب
الفبای نویسنده اول) تنظیم و معرف م شوند.
 .4ترتیب نوشت کتاب منبع در کتابنامه چنی است:
نام خانوادگ نویسندهت نام نویسنده )سال انتشار کتاب(ت عنوان کتابت نام مترجمت تعداد جلدهات شماره چاپت میل نشر کتابت ناشر.
 .5ترتیب نوشت مقاله منبع درکتابنامه چنی است:
نام خانوادگ نویسندهت نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله)ت عنوان مقاله بهصیورت ماییلت نیام متیرجمت نیام مجلیهت دوره مجلیهت
شماره مجلهت صفیات اول تا آخر مقاله.
 .6منابع به زبان خارج نیز با ترتیب باال آورده شوند.
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