
 سندگان(ينو يرش مقاله )راهنمايط پذيشرا

 طیکه شرا است يشناسرانیاد ايبن يازيبه صاحب امت يتخصص - يعلم ياهیشرن ایران شناسی فصلنامه مطالعات

 ر است؛یرش مقاله در آن به شرح زیپذ

 ي. شرايط کل١

 سندگان باشد.یسنده/ نویقات نويجه تحقيد نتیمقاله با -

 ود.فرستاده ش يگرید به مجله دیز نباين يمنتشر شده باشد و تا اتمام داور يگرید ةید در نشریمقاله نبا -

 د.يسنده خواهد رسینو يئت داوران، به آگاهيد هیيمقاله پس از تأ يرش علمیپذ -

 مجله است. ةیریئت تحريه یيد نهایيچاپ مقاله، منوط به تأ -

 .است سندگانینو/ سندهینو ةعهد بر مقاله يمحتوا و مطالب تيمسئول ۔

 .واژه( ۰۰۲۲تا  ۰۰۲۲شتر باشد )يه بی( نشرA4صفحه استاندارد ) ۰۲د از یمقاله نبا -

انامه و یرا ،يليتحص ةل، رشتيا تحصیس ی، دانشگاه محل تدريعلم ةسندگان، مرتبیسنده/ نوینام کامل نو -

 .مه شوديضم ياجداگانه ةد در صفحیسنده باینو يپست يهمراه و نشانة شمار

 آن آزاد است. ير محتواييمقاله بدون تغ يو فن يش ادبیرایراستار مجله در ویو -

 ر استیامکان پذ در سایت بنياد ایران شناسی شناسیایرانق سامانه فصلنامه مطالعات یارسال مقاله تنها از طر -

 د(.يدر سامانه مذکور ثبت نام کن« ورود به سامانه» ةنیق گزید از طرین کار ابتدا بایا يبرا)

حات و ذکر يو نمودارها با ذکر شماره )توض ها، طرحهار ، نقشهیها با ذکر شماره در باال و تصاون جدولیعناو -

 ر آورده شود،یدر ز منبع(

 مقاله ي. اجزا٢

  مقاله است. يانگر محتوايا و بیمقاله که گو يعبارت از نام کل عنوان: -



ا یس ی، دانشگاه محل تدريليتحص ة، رشتيعلم ة، مرتبيخانوادگشامل نام و نام سنده:يمشخصات نو -

 .انامهیرا ل،يحصت

پژوهش  يهاافتهیق، يان مسئله، هدف، روش تحقيمحدود شامل ب يهااز مقاله با واژه يشرح جامع ده:يچک -

 واژه( باشد. ۰۰۲-۰۲۲ن يد بیده بايچک يها)تعداد واژه يريگجهيو نت

ر یش از سايت آن در متن مقاله بياست که بسامد و اهم يشامل پنج تا هفت واژه تخصص :يديکل يهاواژه -

 هاست.واژه

 در حيطة يد به اجمال، سوابق پژوهشین بخش بایو هدف پژوهش است؛ در ا ياصل ةشامل طرح مسئل مقدمه: -

 پژوهش مطرح شود. يهاو پرسش ينظر، روش بررس مورد ةمسئل

 و ... است. یيمحتوا يهايم بنديل ، تقسي، بحث و تحلينظر يمقاله، مبان يعبارت از متن اصل :ياصل ةکريپ -

 مقاله است. يد مقاله که برآمده از بحث اصليو مف يج منطقیشامل نتا جه:ينت -

 دیآيجه ميپس از نت يحات ضروريدر صورت وجود توض نوشت: يپ -

 وه نامه مجله.يش يارجاعات مقاله بر مبنا يسیفهرست نو منابع: -

 رد.يمقاله قرار گ يباشد و در انتها يفارس ةديچک ةترجم نًايد عیبا يسيانگل ةديچک :يسيده انگليچک -

 م متنيتنظ ةوي. ش3

 و در ۳۰/۳ ن خطوطي(، فاصله ب۳۱B Nazanin« )۳۱ن ي( ، با قلم )فونت( ب نازنA4د بر صفحه کاغذ )یمقاله با -

 .( نوشته شده باشدword ۰۲۲۰) ۰۲۲۰ط واژه پرداز يمح

 نوشته شود. Times New Roman۳۳ن با قلم يالت يهاسیو پانو B Nazanin ۳۳با قلم  يفارس يهاسیپانو -

 شروع شود يمتر تورفتگيم سانتيهر بند، با ن يابتدا -

ة انداز با ياز هر طرف و با همان قلم، ول يمتر تورفتگيک سانتیو با  يم، جدا از متن اصليمستق يهانقل قول -

 نوشته شود ۳۳



 به۳۳ة در انداز Times New Roninriمهم و نام افراد کمتر شناخته شده با قلم  يتخصص يمعادل التين وازدها -

 صورت پانوشت درج شود

 اه )بولد( نوشته شونديجدا و س يقبل متند از يک سطر سفید با یباترها يت -

از بخش سوم مقاله  ير بخشیانگر زيکه ب. ۳.۳.۱ ه تجاوز کند؛ مثال:ید از سه الیهر مقاله نبا يهاخشر بیز -

 است.

 ياستفاده کرده اند، در پ يخاص يسازمان با نهادها يمقاله از منابع مال ةسندگان در تهيیسنده با نویچنانچه نو -

 ن مطلب اشاره شود.ینوشت به ا

 ارجاع به منابع ةويش .۴

 APA Citation Styleوه نامه يان مقاله و مطابق با شیسندگان، در پاینام نو يب الفبايمورد استفاده ، به ترتمنابع 

 :م گردد، به طور مثاليتنظ

 . ارجاع داخل متن مقاله۴-١

 .(۰۰:۳۱۲۲ ،يتوان يخ نشر انر: صفحه با صفحات، مثال: )مالئیسنده، تارینو ينام خانوادگ -

 ،۳۱۰۱ن شکل خواهد بود: )کورن، یبد يچند جلد باشد، شماره جلد در منع درون متن ينکته: اگر کتاب دارا

 (.۰۳۰: ۱ج 

ک سال ارجاع داده شود، الزم است ابتدا در منابع  یک مؤلف در یا چند اثر چاپ شده از یکه به دو  يدرصورت -

د از ، بعيد و سپس در منابع داخليز کنیدر کنار سال جاب ، آنها را از هم متما ...و« ب»، « الف»با نوشتن  يانیپا

 (۰۰ الف: ۳۱۰۲ن کوب : یزر)مثال  يا... نوشته شود؛ برای «ب»، «الف»به همراه  پاچلف، سال وم ينام خانوادگ

 سند : برگ( ة: )عنوان سند، شماريخیارجاع به استاد تار -

 .رديشده ، داخل پرانتز قرار گب گفته يآن به ترت يد شود و نشانيومه قيد داخل گیم باينقل قول مستق -

 

 



 )منابع( ياني. ارجاع پا٢-۴

 ارجاع به کتاب. ١-٢-۴

 جم بامتر يک(، نام و نام خانوادگيرانیک ايتالیبه صورت ا)سال(، عنوان کتاب )سنده، نام، ینو ينام خانوادگ -

 مصحح، محل نشر: نام ناشر . شماره چاپ، جلد، مانند:

 ، چاپ سوم.يخ، تهران: نشر نیبر روش پژوهش در تار يدرآمد(، ۳۱۲۲رضا. )ي، عليتوان يمالئ

 . ارجاع به مقاله٢-٢-۴

 . دورهک(يرانیک ايتالیه )به صورت اینام مترجم ،نام نشر«. عنوان مقاله»سنده، نام، )سال(، ینو ينام خانوادگ -

 شماره صفحات مربوط به مقاله، مانند: .هیشماره نشر .هینشر

 ، ترجمه مهران«يتا دوره اسالم ياز عهد جاهل يخ نگاریتار»(، ۳۱۲۲مهران ) ،يلياسماع يشاکر، مصطف

 ۱۲-۳۱ص  .۱خ، سال اول، شماره ینه تاریي، فصلنامه پژوهش در آيلياسماع

 ان نامهيارجاع به پا .3-٢-۴

 ، نام، )سال(، عنوان رساله. مقطع دفاع شده، نام دانشگاه و دانشکده، مانند:ينام خانوادگ -

 در معاونت سازمان اسناد و يويف اسناد ارشيم و توصيت تنظيوضع ي(. بررس۳۱۲۱، معصومه )ياسفنجان يعادل

 ارشد دانشگاه الزهرا )س(.. يان نامه کارشناسیران از آغاز تاکنون، پایا ياسالم يجمهور يکتابخانه مل

 ارجاعات و منابع ةگر درباري. نکات د۵

 اده شود.ن منابع استفیبر منابع باشد و کوشش شود از معتبرتر يمستند و مبتند یارجاعات مندرج در مقاله ، با -

 نوشت ذکر شود. ير از ارجاع به منابع، در پيغ يگرید يح اضافيهر توض -

 شوديمم يمؤلف تنظ يو براساس نام خانوادگ یيمنابع مقاله به صورت الفبا -



ن یباشد که در داخل متن استفاده شده است؛ از ا يهمان منابعد یشود ، بايمان مقاله ذکر یکه در پا يمنابع -

حذف  يانید از منابع پایان مقاله ذکر شود ، اما در متن بدان ارجاع داده نشده باشد، بایتنها در پا يرو، اگر منبع

 شود.

 د ازیااسناد نبن آورده شود. فهرست مقاالت و يو سپس منابع الت يو عرب يدر فهرست منابع ابتدا منابع فارس -

 جدا نوشته شود. هافهرست کتاب

 ي. عالئم اختصار۶

 يقمر ي: هجر.قه   يشمس يش: هجر.ه

 يالديمم.:  الديق.م. قبل از م

 جا: همان منبع ، همان جلد و همان صفحههمان نيشيهمان، منبع پ

 مقاله يريگيند پيفرا

 صفحة قی، از طريشرفت مقاله خود را در مراحل بررسير و پييند تغیتوانند فرايمسندگان مسئول مقاالت ینو

( ۳۱۲۰داخلی  ۲۰۳-۲۲۲۰۰۳۳۰از با تلفن مجله )يکنند و در صورت ن يريگيخود در سامانه مجله پ يشخص

 ير بررسيدر س يدیر جديي، تغير قبلييک ماه از تغیکه پس از  يشود در صورتيمد يند. تاکیفرما تماس حاصل

وسته سامانه يمقاله خود، پ يد. ضمنا در مدت بررسیيفرما يريگيمقاله را پ يروند بررس يفتاد، تلفنين مقاله اتفاق

 شوديمل به شما اطالع داده يمیق سامانه و ایاز طر يرييد؛ چون هر گونه تغيد کنیش را بازدیخو ليمیو ا

 


