شرایط پذیرش مقاله در فصلنامه مطالعات ایرانشناسی
مباحث تخصصی ایرانشناسی و نیز مقاالت مرتبط با فرهنگ و تمدن ایران از جمله موضوعاتی است كه در این فصلنامه بدان پرداخته میشود .شرایط
كلی پذیرش مقاله در این نشریه به شرح زیر است:
مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریه دیگری به چاپ نرسیده باشد.
پذیرش مقاله بر اساس تصمیم و نظر هیئت تحریریه مجله است و بعد از داوری ،صالحیت چاپ آن اعالم خواهد شد.
مسئولیت مطالب مقاله بر عهده نویسنده (یا نویسندگان) آن است.
درصفحه اول نام و نشانی كامل و شماره تماس نویسنده و محل خدمت و رتبه علمی وی مشخص شده باشد.
متن مقاله به ترتیب ،شامل «عنوان»« ،چكیده»« ،كلیدواژه»« ،مقدمه»« ،نتیجه گیری»« ،فهرست منابع طبق راهنمای شیوه ارجاع» و «چكیده
انگلیسی» تدوین شده باشد .چكیده انگلیسی ترجمه چكیده فارسی است.
مقاله بر روی كاغذ استاندارد  A4در محیط ) word (2007و با قلم  13و  ،B nazaninتهیه و ارسال شود.
مقاله نباید از  20صفحه (حدود  7هزار واژه) بیشتر باشد.
توضیحات تصاویر به همراه منبع در زیر تصویر و توضیحات جدول و نمودارها به همراه منبع در باالی آنها خواهد بود.
در صورت استفاده از واژگان غیرفارسی یا واژه هایی كه تلفظ آنها برای خواننده مشكل است ،آوانگاری و آوردن معادل فارسی آنها در پانویس از
موارد ضروریست.
ارجاع منابع در این فصلنامه درون متنی و مطابق با این شیوه است:

(نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار كتاب :شماره صفحه)؛ مثال( :زرشناس.)26 :1391 ،
در صورت چند جلد بودن كتاب ،شماره جلد در منبع درون متنی بدین شكل خواهد بود (صفا.)3/65 :1363 ،
در تنظیم فهرست منابع ابتدا كتابها و سپس مقاالت به ترتیب زیر خواهند آمد:
كتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام؛ اسم كتاب ،شهر محل نشر :ناشر ،شماره چاپ ،جلد ،سال .مثال :آل احمد ،جالل؛ غرب زدگی ،تهران :رواق،
چاپ دوم.1356 ،
مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام؛ «عنوان مقاله» ،نام مترجم (در صورتی كه مقاله ترجمه باشد) ،محلی كه مقاله در آن چاپ شده است ،سال چندم،
شماره ،سال .مثال :سركاراتی ،بهمن؛ «راه و روش شناخت ایران» ،فصلنامه ایران و اسالم ،سال اول ،شماره اول ،تابستان .1392

