راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت
مواردی که الزم است نویسندگان محترم مقالهها بدان توجه داشته باشند ،عبارتنداز:
 نویسندگان ،مشخصات کامل خود ،شامل نام؛ نام خانوادگي؛ رتبة علمي؛ سازمان مربوط (در صورت
لزوم)؛ نشاني دقيق؛ شمارة تماس و نشاني رایانامه ( )Emailخود را بههمراه مقاله ارائه کنند.
 مقاله باید دارای چکيده؛ کليدواژه؛ مقدمه؛ بحث؛ نتيجهگيری و فهرست منابع فارسی و منابع التين
(در صورت استفاده) باشد.
 چکيدة مقالهها به دو زبان فارسي و انگليسي ،حداکثر در دویست کلمه ،همراه با کليدواژهها و حتماً با
متن مقاله ارسال شود.
 متن هر مقاله ،از بيست صفحة ( A4حداکثر  20سطر در هر صفحه) تجاوز ننماید.
 جدولها ،نمودارها و تصاویر استفادهشده در مقاله ،بصورت جداگانه و با کيفيت مناسب (بویژه دربارة
تصاویر) همراه لوح فشردة متن ،ارائه شوند.
 مقالهها در محيط ( )wordو با فونت ( )PERSIANGULFو با قلم  14و در سه نسخه تکثير شده و
همراه با لوح فشردة متن و تصاویر ،به دفتر فصلنامه ارسال شوند.
 تمامي مطالب ارسالي باید مستند (با ذكر منبع) و مطابق با اصول مقالههاي علمي باشد.
 شيوة ارجاع در مقالههای فصلنامة مطالعات خليجفارس مطابق این الگو خواهد بود:
ارجاع درون متنی بصورت:
(نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار کتاب :شمارة صفحه).
مثال(:مالئی توانی.)26 :1388 ،
شيوة ارجاع در فهرست منابع:
در صورت استفاده از کتاب:
نام خانوادگی نویسنده ،نام؛ اسم کتاب ،شهر محل نشر :ناشر ،شماره چاپ ،جلد ،سال.
مثال :مالئی توانی ،عليرضا؛ درآمدی بر روش پژوهش در تاریخ ،تهران :نشر نی ،چاپ سوم.1388 ،

در صورت استفاده از مقاله:
نام خانوادگی نویسنده ،نام؛ «عنوان مقاله» ،نام مترجم( در صورتی که مقاله ترجمه باشد) ،محلی که
مقاله در آن چاپ شده است ،سال چندم ،شماره ،سال.
مثال :شاکر ،مصطفی؛ «تاریخنگاری از عهد جاهلی تا دورة اسالمی» ،ترجمة مهران اسماعيلی،
فصلنامة پژوهش در آیینة تاریخ ،سال اول ،شمارة  ،3زمستان .1380
نکته:
به جهت هماهنگي مطالب و مقالههاي رسيده بهتر است كه نویسندگان از روش باال پيروي كنند ،اما
چنانچه با توجه به مطالب و موضوع مقاله روش خاصي مورد نظر نویسنده باشد ،این فصلنامه آنها را در
روش ارجاع آزاد گذاشته است.
 پذیرش مقالهها ،بر اساس تصميم و نظر هيأت تحریریه انجام ميگيرد.
 مقاالت ارسالی پس از بررسي نهایي؛ داوري و پذیرش در شوراي سردبيري و نيز انجام ویرایش ،چاپ
خواهند شد .بنابرین صرف ارسال مقاله ،حقي را براي پدیدآورندة مقاله ایجاد نميكند.
 رعایت نکات ویرایشي و بکاربردن واژههاي صحيح و تا حد امکان با معادلهاي فارسي و عالمتگذاري
صحيح در متن مقاالت ،الزاميست.
 در صورت استفاده از واژگان غيرفارسي یا واژههایی که تلفظ آنها برای خواننده مشکل است ،آوانگاری
و آوردن معادل فارسي آنها در پانویس ،از موارد ضروریست.
 به جهت هماهنگي و یكدستي درمقالهها ،فصلنامه در اصالح و ویرایش آنها آزاد است.
 مقالههاي ارسالي ،در جای دیگر بصورت الکترونيکي یا چاپي ،منتشر و ارائه نشده باشند.
 مطابق قانون مطبوعات ،مسئوليت مطالب مندرج در مقاالت ،به عهده نویسنده است.
 درستي مطالب ارائه شده از نظر علمي یا تطبيقهاي تاریخي ،از طرف نویسندگان محترم ،مورد انتظار
است.
 به منظور ارائة هر چه بهتر مطالب ،رعایت شيوهنامه از سوي نویسندگان ضروریست.

