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اهداف ،خطمشی و شیوهنامهی نگارش مقاله

َدف وطریٍ :
داًؾ آهَصؿکاٍی صتاىّای دٍم ٍ خاسخیّ ،وگام تا پیـشفت داًؾ ٍ فٌّاٍسی ،سؿذ چـوگیشی دس
دِّّای اخیش داؿتِ اػت .صتاى فاسػی ًیض تِػٌَاى یکی اص ػَاهل ّوثؼتگی هلّی ،اتضاس استثاط صتاًی ٍ
پـتَاًِی تاسیخی -فشٌّگی ایشاًیاى دس حَصُّای آهَصؿی ،اختواػی ،فشٌّگی ٍ اهٌیت هلّی اص ًقؾ
تؼضایی تشخَسداس اػت.
تا تَخِ تِ تخللی ؿذى داًؾ آهَصؿکاٍی صتاىّای دٍم ٍ خاسخی دس دًیا ٍ تِ دًثال آى،
آهَصؿکاٍی صتاى فاسػی تِ غیش فاسػی صتاًاى ٍ ًیض تا دس ًظش گشفتي اّویت صتاى فاسػی دس ّوثؼتگی
هلّی ٍ تقَیت استثاعات کـَسهاى تا کـَسّای هٌغقِ ،ساُاًذاصی ًـشیِی پظٍّؾًاهِی آهَصؽ صتاى
فاسػی(تِ غیش فاسػیصتاًاى) ضشٍسی تِ ًظش هیسػذً .ـشیِی پظٍّؾًاهِی آهَصؽ صتاى فاسػی ٍاتؼتِ
تِ هشکض آهَصؽ صتاى فاسػی داًـگاُ تیيالوللی اهام خویٌی(سُ) ،دس ساػتای تقَیت ٍ گؼتشؽ هشصّای
داًؾ آهَصؿکاٍی فاسػی تِػٌَاى صتاى دٍم ٍ تِکاسگیشی ػلوی ایي داًؾ ٍ ؿاخِّای آى گام تشداؿتِ
اػت.
تشهثٌای چٌیي سػالتیً ،ـشیِی پظٍّؾًاهِی آهَصؽ صتاى فاسػی تِ غیش فاسػیصتاًاى تٌْا
ًـشیِی ػلوی -تخللی ،تا تشتیة اًتـاس ّش فلل یکتاس ،دس ایي صهیٌِ خَاّذ تَد کِ هقاالت اكیل ٍ
یافتِّای ػلوی اًذیـوٌذاى ٍ هحقّقاى داًـگاّی سا دس ایي ػغح ػلوی تِ چاج خَاّذ سػاًذ.

خط مطی وطریٍ :
خظ هـی تٌیادی ًـشیِ ،تش حوایت اص هقاالت اكیل پظٍّـی پظٍّـگشاى دس صهیٌِّای صیش ٍ كشفاً
دس حَصُی آهَصؿکاٍی صتاى فاسػی تِ غیش فاسػیصتاًاى اػتَاس خَاّذ تَد:












ساّثشدّای آهَصؽ هْاستّا ٍ صیش هْاستّا؛
سٍاىؿٌاػی آهَصؿی؛
ساّثشدّای یادگیشی هْاستّا ٍ صیش هْاستّا؛
تشًاهِسیضی ،عشاحی ٍ کاستشد هَاد دسػی ٍ کوک آهَصؿی؛
خاهؼِؿٌاػی صتاى؛
آهَصؽ تشای اّذاف داًـگاّی یا ٍیظُ؛
آهَصؽ دس هحیظ هداصی؛
کاستشد اتضاسّا ٍ فٌاٍسیّای ًَیي؛
هذیشیت کالعّای چٌذصتاًِ؛
ػٌدؾ ،اسصیاتی ٍ آصهَىػاصی؛
ٍ ػایش پظٍّؾّای هیاىسؿتِای.

ضیًٌوامٍی وگارش مقالٍ:
 -9سبان وطزیٍ:
صتاى ًـشیِ تِ تشتیة فاسػی ٍ اًگلیؼی اػت؛ تَضیح ایيکِ ،هقالِّای فاسػی تِ كَست خذاگاًِ دس
یک ؿواسُ ٍ هقالِّای اًگلیؼی ّن تِ كَست خذاگاًِ دس ؿواسُ دیگشی هٌتـش هیؿًَذ.
 -6ضزایط علمی:
 الف) هقالِ تایذ ًتیدِی کاٍؽّا ٍ پظٍّؾّای ػلوی ًَیؼٌذُ یا ًَیؼٌذگاى تاؿذ. ب) هقالِ تایذ داسای اكالت ٍ ًَآٍسی تاؿذ. ج) دس ًگاسؽ هقالِ ،سػایت سٍؽ تحقیق ػلوی ٍ اػتفادُ اص هٌاتغ هؼتثش ٍ اكیل ضشٍسی اػت. د) هقالِ تایذ اص ًَع تحلیل ٍ ًقذ ،اكیل تاؿذ .تٌاتشایي ،تشخوِ ٍ گشدآٍسی دس ایي فللٌاهِ خاییًذاسد.
 -9وحًٌی بزرسی مقالٍَا:
هقالِّای سػیذًُ ،خؼت تَػظّ ّیأت تحشیشیِّ هَسد تشسػی قشاس خَاٌّذ گشفت ٍ دس كَستیکِ هٌاػة
تـخیق دادُ ؿًَذ ،تِهٌظَس اسصیاتی تشای داٍساى هتخلق ٍ كاحة ًظش فشػتادُ خَاٌّذ ؿذ .تشای
حفظ تیعشفیً ،ام ًَیؼٌذگاى اص هقالِّا حزف هیؿَد .پغ اص ٍكَل دیذگاُّای داٍساىً ،تایح اسػال
ؿذُ دس ّیأت تحشیشیِّ هغشح هیؿَد ٍ دس كَست کؼة اهتیاصات کافی ،هقالِ پزیشؽ چاج دسیافت
هیکٌذ.
 -1ضزایط وگارش مقالٍ:
 -1-4هقالِ اص خْت ًگاسؽ تایذ ػاختاسی هحکن ٍ اػتَاس داؿتِ تاؿذ ٍ اكَل فلاحت ٍ تالغت دس
ًَؿتي آى سػایت ؿَد.
 -2-4هقالِ تذیي تشتیة تٌظین ؿَد:
 -1 -2-4ػٌَاى هقالِ کَتاُ ٍ گَیای هحتَای هقالِ تاؿذ.
ً -2 -2-4ام ًَیؼٌذُ یا ًَیؼٌذگاىّ ،وشاُ تا دسخِی ػلوی تِ تاسًوای فللٌاهِ اسػال ؿَد.
 -3 -2-4چکیذُی فاسػی ٍ اًگلیؼی ،حذّاکثش دس 20ػغش ًَؿتِ ؿَد.
 -4 -2-4کلیذٍاطُی فاسػی ٍ اًگلیؼی ،حذّاکثش ؿاهل ؿؾ کلوِ تاؿذ.
 -5 -2-4هقذّهِ ،ؿاهل پیـیٌِی تحقیق ٍ هأخز تاؿذ ٍ خَاًٌذُ سا تشای ٍسٍد تِ تحث اكلی آهادُ کٌذ.
 -6 -2-4هتي اكلی ،کِ ًَیؼٌذُ دس آى تِ عشح هَضَع ٍ تحلیل آى هی پشداصد.
ً -7 -2-4تیدِگیشی
 -8 -2-4کتابًاهِ
ً -9 -2-4ام ًَیؼٌذُ تِ التیيّ ،وشاُ تا دسخِی ػلوی دس چکیذُی اًگلیؼی رکش ؿَد.
 -3-4اسخاػات دسٍى هتٌی تایذ داخل پشاًتض ،تِ تشتیةً ،ام ٍ ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ ،ػال ٍ كفحِ رکش
ؿَد؛ هثال(:هحوَد تلیشی ،1986 ،ج)275 :2
ً -4-4حَُی تٌظین اسخاػات تِ کتاب دس کتابًاهِی هقالِ:
ًام خاًَادگی(ؿْشت)ً ،ام .ػال اًتـاسً« ،ام کتاب  ،»Boldهتشخن یا هلحّحً :ام هتشخن ٍ هلحّح ،ؿْش
هحلّ ًـشً :اؿشًَ ،تت چاج.

ً -5-4حَُی تٌظین اسخاػات تِ هدلِّ دس کتابًاهِ:
ًام خاًَادگی ًَیؼٌذُ(ؿْشت)ً ،ام ًَیؼٌذُ .ػال اًتـاس  ،ػٌَاى تِ كَست ایتالیکً ،ام گشدآٍسًذُ یا
ٍیشاػتاسً ،ام هدوَػِ هقاالت ،هحلّ ًـشً ،ام ًاؿش ،ؿواسُ كفحات(ؿواسُ كفحِ -ؿواسُ كفحِ).
 -6-4ػایتّای ایٌتشًتی:
ًام خاًَادگی ًَیؼٌذًُ ،ام ًَیؼٌذُ(.آخشیي تاسیخ ٍ صهاى) ،ػٌَاى هَضَعً ،ام ٍ ًـاًی ایٌتشًتی تِ كَست
ایتالیک.
 -7-4هقالِ تایذ حذّاکثش دس  30كفحِی  25ػغشی تٌظین ؿَد.
 -8-4اػاهی خاف ٍ اكغالحات التیي ٍ تشکیثات خاسخی تالفاكلِ پغ اص فاسػی آى دس داخل پشاًتض ٍ
یا پیًَیغ ،دس هتي هقالِ آٍسدُ ؿَد.
 -9-4ایي فللٌاهِ دس قثَل یا سدّ هقالِ ٍ ّوچٌیي ٍیشاػتاسی آى آصاد اػت.
 -10-4هقاالت اسػالی تِ ّیچػٌَاى تشگشداًذُ ًویؿَد.
 -5ضزایط پذیزش ايلیٍ:
 -1-5هقالِ تایذ داسای ؿشایظ تٌذ دٍم «ؿشایظ ػلوی» تاؿذ ٍ تش اػاع تٌذ چْاسم «ؿشایظ ًگاسؽ
هقالِ» تٌظین ؿَد ٍ تحت تشًاهِ ،Word XP 2007تا قلن (B Nazanin12تیتشّا  ،Boldهتي غیش
 ،)Boldتِ آدسع تاسًوای فللٌاهِ اسػال ؿَد.
 -2-5هقاالت هؼتخشج اص پایاى ًاهِ تایذ تأییذ اػتاد ساٌّوا سا تِ ّوشاُ داؿتِ تاؿذ ٍ ًام ٍی ًیض دس
هقالِ رکش ؿَد.
ًَ -3-5یؼٌذُ تایذ تؼّْ ذ ًوایذ کِ ایي هقالِ خَد سا ّوضهاى تشای ّیچ هدلِی دیگشی اسػال ًکشدُ
اػت ٍ تا صهاًی کِ تکلیف آى دس پظٍّؾًاهِی آهَصؽ صتاى فاسػی تِ غیش فاسػیصتاًاى ،هـخق ًـذُ
اػت ،آى سا تشای دیگش هدالت اسػال ًکٌذ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
باسمٍ تعالی
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هـتشکاى هحتشم هیتَاًٌذ تْای اؿتشاک خَد سا تِ حؼاب  286112/11خام تاًک هلت تِ ًام
دسآهذ اختلاكی هشکض آهَصؽ صتاى فاسػی ؿؼثِی داًـگاُ تیيالوللی اهام خویٌی(سُ) قضٍیي
ٍاسیض کٌٌذ ٍ سٍگشفت قثض پشداختؿذُ سا تِ ًـاًی فللٌاهِ اسػال فشهایٌذ .دس ضوي
داًـدَیاى ،فشٌّگیاى ٍ اػضای ّیأت ػلوی داًـگاُّا ،تشای تشخَسداسی اص تخفیف ،سٍگشفت
کاست ؿٌاػایی خَد سا تِ ّوشاُ تشگ دسخَاػت اسػال ًوایٌذ.
 تؼالٍُ ،پغ اص ٍاسیض هثلغ رکش ؿذُ ،اكل فیؾ سا تِ ًـاًی فللٌاهِ اسػال ًواییذ.
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