شرايط پذيرش مقاله (راهنماي نويسندگان)
فصلنامة «مطالعات ایرانشناسی» نشریهاي علمی– تخصصی به صاحب امتيازي بنياد ایرانشناسی است .شررای
پذیرش مقاله در آن به شرح زیر است:
 .1شرايط کلي

 مقاله باید نتيجة تحقيقات نویسنده /نویسندگان باشد. مقاله نباید در نشریة دیگري منتشر شده باشد و تا اتمام داوري نيز نباید به مجلة دیگري فرستاده شود. پذیرش علمی مقاله پس از تأیيد هيئت داوران ،به آگاهی نویسنده خواهد رسيد. چاپ مقاله ،منوط به تأیيد نهایی هيئت تحریریة مجله است. مسئوليت مطالب و محتواي مقاله بر عهدة نویسنده /نویسندگان است. مقاله نباید بيشتر از  7000واژه باشد. نام کامل نویسنده /نویسندگان ،مرتبة علمی ،دانشگاه محل تردریس یرا تحصريل ،رشرتة تحصريلی ،رایانامره وشمارة همراه و نشانی پستی نویسنده باید در صفحة جداگانهاي ضميمه شود.
 ویراستار مجلّه در ویرایش ادبی و فنی مقاله بدون تغيير محتواي آن آزاد است. ارسال مقاله از طریق رایانامرة فصرلنامة مطالعرات ایررانشناسری بره نشرانی faslnameh@iranology.irامکانپذیر است.
 عناوین جدولها با ذکر شماره در باال و تصاویر ،نقشهها ،طرحها و نمودارها با ذکرر شرماره وتوضريحات و ذکررمنبع) در زیر آورده شود.

 .2اجزاي مقاله
 عنوان :عبارت است از نام کلّی مقاله که گویا و بيانگر محتواي مقاله است. مشخصات نويسنده :شاملِ نام و نامخانوادگی ،مرتبة علمی ،رشتة تحصيلی ،دانشگاه محل تدریس یا تحصيل،رایانامه و شمارة تماس باشد ومقالههایی که بيش از یک نویسنده دارند ،باید به تأیيد تمام نویسندگان برسد).
 چکيده :شرح جامعی از مقاله با واژههاي محدود شامل بيان مسئله ،هدف ،روش تحقيق ،یافتههاي پرووهش ونتيجهگيري است وتعداد واژههاي چکيده باید بين  250 -200واژه باشد).
 واژههاي کليدي :شامل پنج تا هفت واژة تخصصی که بسامد و اهميرت آن در مرتن مقالره بريش از سرایر واژههاست.
 مقدمه :شامل طرح مسئلة اصلی و هدف پووهش است؛ در این بخرش بایرد بره اجمرال ،پيشرينة پووهشری درحيطة مسئلة مورد نظر ،روش بررسی و پرسشهاي پووهش مطرح شود.
 پيکرة اصلي :عبارت از متن اصلی مقاله ،مبانی نظري ،بحث و تحليل ،تقسيمبنديهاي محتوایی و ...است. نتيجه :شامل نتایج منطقی و مفيد مقاله که برآمده از بحث اصلی مقاله است. منابع :فهرستنویسی ارجاعات مقاله بر مبناي شيوهنامة مجله نوشته شود. .3شيوة تنظيم متن
 مقاله باید در صفحة کاغذ ) ،(A4با قلم وفونت) «ب نازنين  »13و ،)B Nazanin 13فاصلة بين خطوط  1/15ودر محي واژهپرداز  (word 2007) 2007نوشته شود.
 پانویسهاي فارسی با قلم  B Nazanin 10و پانویسهاي التين با قلم  Times New Roman 10نوشتهشود.

 ابتداي هر بند ،با نيم سانتیمتر تورفتگی شروع شود. معادل التين واژههاي تخصصی مهم و نام افراد کمتر شناختهشده با قلرم  Times New Romanدر انردازة 10به صورت پانویس درج شود.
 تيترها باید با یک سطر سفيد از متن قبلی جدا و سياه وبولد) نوشته شوند. زیربخشهاي هر مقاله نباید از سه الیه تجاوز کند؛ م ال ،4-1-3 :که بيانگر زیر بخشی از بخرش سروم مقالرهاست.
 چنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهية مقاله از منابع مالی سازمان یا نهادهاي خاصی استفاده کردهاند ،در پینوشت به این مطلب اشاره شود.
 .4شيوة ارجاع به منابع
منابع مورد استفاده ،به ترتيب الفباي نام خانوادگی نویسندگان ،در پایان مقاله و مطابق با شيوهنامة APA

 Citation Styleتنظيم گردد .برخی از موارد:
 .1-4ارجاع درون متن مقاله

 نامخانوادگی نویسنده ،تاریخ نشر اثر :صفحه یا صفحات .مانند :ومالئی توانی ،)26 :1388 ،وشرفيعی کردکنی،.)25 -22 :1390
نکته :ارجاعدهی کتابهاي چند جلدي ،شمارة جلد در منبع درون متنی بدین شکل خواهد بود :وکرزن،1363 ،
ج .)615 :3
 درصورتی که به دو یا چند اثر چاپشده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود ،الزم است نخست در منابعپایانی ،با نوشتن «الف»« ،ب» و ...در کنار سال چاپ ،آنها را از یکدیگر متمایز کنيد و سرسس در منرابع داخلری،

پس از نامخانوادگی مؤلّف ،سال چاپ به همراه «الف»« ،ب» یا ...نوشته شود ،براي نمونه وزرینکوب 1368 ،الف:
.)26
 ارجاع به اسناد تاریخی :وعنوان سند ،شمارة سند :برگ). نقلقول مستقيم باید داخل گيومه قيد شود و نشانی آن به ترتيب گفتهشده ،داخل پرانتز قرارگيرد. .2-4ارجاع پاياني (منابع)
 .1-2-4ارجاع به کتاب

ر نامخانوادگی نویسنده ،نام .وسال نشر) .عنوان کتاب وبه صورت ایتاليک /ایرانيک) .نام و نامخرانوادگی متررجم
یا مصحّح .شمارة چاپ .شمارة جلد .محل نشر :نام ناشر .مانند:
مالئی توانی ،عليرضا .و .)1388درآمدي بر روش پووهش در تاریخ .چ  .3تهران :نشر نی.
 .2-2-4ارجاع به مقاله

ر نام خانوادگی نویسنده ،نام ویا نویسندگان)) .سرال نشرر)« .عنروان مقالره» .نرام نشرریه وبره صرورت ایتاليرک/
ایرانيک) .نام مترجم .دورة نشریه .شمارة نشریه .شمارة صفحات مربوط به مقاله .مانند:

شاکر ،مصطفی؛ اسماعيلی ،مهران .و« .)1380تاریخنگاري از عهد جاهلی تا دورة اسالمی» .فصرلنامة پرووهش در
آیينة تاریخ .مترجم مهران اسماعيلی .سال اول .ش  .3صص .38 -13
 .3-2-4ارجاع به پاياننامه

ر نامخانوادگی ،نام .وسال)« .عنوان رساله» .مقطع دفاع شده .دانشکده و نام دانشگاه .مانند:

عادلی اسفنجانی ،معصومه .و« .)1389بررسی وضعيت تنظيم و توصيف اسناد آرشيوي در معاونت سازمان اسرناد
و کتابخانه ملی جمهوري اسالمی ایران از آغاز تاکنون» .پایاننامة کارشناسری ارشرد .دانشرکدة علروم تربيتری و
روانشناسی دانشگاه الزهرا وس).
 .5نکات ديگر دربارة ارجاعات و منابع
 ارجاعات مندرج در مقاله ،باید مستند و مبتنی بر منابع معتبر باشد. منابعی که در پایان مقاله ذکر میشود ،باید همان منابعی باشد که در داخل متن استفاده شده است؛ ازایرنرو،اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود ،امّا در متن بدان ارجاع نشده باشد ،باید از منابع پایانی حذف شود.
 در فهرست منابع نخست منابع فارسی و عربی ،سسس منابع التين آورده شود .فهرست مقاالت و اسناد نباید ازفهرست کتابها جدا نوشته شود.
 .6عالئم اختصاري
هر.ش :هجري شمسی

هر.ق :هجري قمري

پ.م :پيش از ميالد

م :ميالدي

همان :منبع پيشين

همانجا :همان منبع ،همان جلد و همان صفحه

فرآيند پيگيري مقاله
نویسندگان مسئول مقاالت میتوانند فرآیند تغيير و پيشرفت مقالة خود را در مراحل بررسی ،از طریرق رایانامرة
فصلنامه به نشانی  faslnameh@iranology.irیا تلفن فصلنامه و )021-88608925تماس حاصل فرمایند.

