شرایط پذیرش مقاله (راهنمای نویسندگان)
در دوفصلنامه پژوهشهای زباني ،مقالههاای ققققاد در زا زۀ
زبانشناسد نظری ،کاربردی ،ز زههای وابسته ،فرهنگ و زباهنای
باستاند و مطالعات مرب ط به گ یشهای زباهنای ایراند و نقا
وبررسي کتاب را به چاپ مدرسان .
ّی مقالههاي مورد پذیرش
ویژگیهای کل
 مقاله بای زاصل ققققات ن یسن ه (یا ن یسن گان) ب دهو در نشریه دیگری منتشر نش ه باش و ماداميكه داوري آن
در این جمله به پایان نرسق ه ،به جمله دیگري ارسال نش د.
 مقا له با ی بهترت قب شامل ع ن ان  ،چک ق ه  ،واژه هایکل ق ی (  5تا  7واژه ) ،مق مه ،پق کره ا صلد مقا له ،حبث و
نتقجهگقری ،و فهرست منابع باش و برروی کاغذ به ابعاد ×03
 12با ق لم ل ت س به ا ن ازه  20و  12سطر در صفحه در فر مت
 wordتنظقم و در سه نسخه بهمهاراه یاف فایال ) word (2003و یاف
نسخه فایل  PDFبه دفرت جمله ارسال ش د .ان ازه قلام چيقا ه و
واژه هاي كلق ي بای  23باش  .بهعالوه هرمقالاه بایا دارای
یف چکق ۀ انگلقسد با قلام  Times News Romanباه انا ازه  21در
ز اكثر  153كلمه باش  .نام ن یسن ه ،مرتبة علمد ،دانشگاه
حمل ت ریس و یاا قصاقل ن یسان ه یاا ن یسان گان وآدرس پسات
الکرتونقکد و مشاره تلفان آهناا در صافحه و پ شاهاي ج اگاناه
باش .
 زجم مقاله با ازتساب متام اجزاء آن نبای بقشرت از 13صفحه باش .
 چکق ة مقاله بای تص یری کلد ازمقاله را در  253تا 153واژه در اختقار خ انن ه قرار ده و شامل بقان مسئله،
ه ف ،روش قققق ،و یافتههای مقاله باش .
ً بای شامل م ض ع مقاله ،پقشقنة
 مق مة مقاله ترجقحاقققق ،مباني نظري ،و مناین ة تص یري كلي از ساختار مقاله
باش .
 خبشهاي خمتلف مقاله بای داراي مشارۀ جمزا باش  .خبشهايمقاله با خبش  2كه به مق مه اختصاص دارد شروع ميش د .عن ان
هر خبش اصلي و زیرخبشها بای با یك سطرسفق از یي یگر ،ج ا
ّل ذیل هر زیرخبش ،بر خالف
وسقاه (ب ل ) ن شته ش ن  .سطر او
سطر خنست پاراگرافهاي دیگر ،نبای با ت رفتگد آغاز ش د.
ً بهص رت -0
 زیرخبشهاي هر مقاله نبای از سه الیه ا فرضا 2-2كه بقانگر زیر خبشي از خبش س م مقاله است جتاوز كن .
 معادل التقن واژههای ختصصي مهم و نام افراد کمرت شناختهش ه با قلم  Times New Romanدران ازۀ  23بهص رت پان شت درج -
ش د .بهجز اسامد خاص و نام اص ل دست ر زبان ،سایر پان شت-
های التقن با زرف ک چف آغاز ش د.
 مشارة پان شتها در سرتاسر مقاله بهص رت پقاپي باش واز افراط در پان شت اجتناب ش د.
 در ص رت استفاده از اختصارات ناآشنا ،فهرست آهنا قبلّلني كاربرد در پان شت ذكر ش د.
از او

 چنانچه ن یسن ه یا ن یسن گان در هتدۀ مقاله از منابعمالد سازمان و یا هنادهای خاصي استفاده كردهان و یا قص
تشير و ق رداني از كساني را دارن كه در نگارش مقاله از
آنان یاري گرفتهان بای در اولقن پان شت ب ون مشاره به
این مطلب اشاره مناین .
 در هتيۀ من دارهای درختد و امثال آن از ابزارهاي، Draw Tableو  Equationدر حمقط  wordاستفاده ش د تا تنظقم آهنا در نسخة
هنایي مشيلي را بهوج د نقاورد.
 كليۀ مثاهلا ،من دارها ،و تصاویر بای داراي مشارۀ پقاپيباش .
 در واجن یسي دادههاي مرب ط به زبان و یا گ یشي ناآشنااز قلم نسخۀ  IPA Doulus Silاستفاده ش د.
 در ارجاعات چنانچه به نام مؤلفي در داخل منت مقالهاشاره ش ه است ،سال انتشار اثر در داخل پرانتز و درص رت
متایل ن یسن ه ،صفحۀ خاصد از اثر م رد اشاره پس از عالمت دو
نقطه ( ):در درون آن قرار داده ش د .در ص رت متایل ،نام
مؤلف م رد ارجاع را نقز ميت ان در داخل پرانتز قرار داد.
 نقلق هلای مستققم بقش از سه سطر بای بهص رت ج ا از منتاصلد و با یف سانتد مرت ت رفتگد از هر طرف و با مهان قلم منت،
ولد به ان ازۀ  23نگاشته و در انتهای آن نام ن یسن ه و سال
انتشار اثر و پس از عالمت دو نقطه ،مشاارۀ صافحهاي كاه از آن
نقل ش ه درج ش د.
 م نابع فار سي و ال تني در دو خبش جمزا در پا یان مقا له باترتقب الفباید مانن من نههاای ذیال آورده شا د .در مناابع
فارسد نام ن یسن ه بهط ر کامل قق و از گذاردن نقطاه بعا
از آن خ دداري ش د.
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اثر تر جه شده :نام خان ادگد ن یسن ه ،نام كامل ن یسن ه.
( سال انت شار ) .نام ک تاب ب ص رت ایران قف .نام مرت جم .حمل
انتشار ص رت ترمجه ش ة اثر :نام ناشر.
وبگاههای اینرتنتی :ناام خاان ادگد ،ناام كامال ن یسان ه.
عن ان مقاله و یا اثر م رد استفاده بهص رت کجن یسد ،نشاند
وبگاه اینرتنتد.
 از مشارهگذاري و یا قرار دادن خط تريه در آغاز م خلهايفهرست منابع اجتناب ش د.

 چنانچه اثري در فهرست منابع بقش از یك سطر را به خ داختصاص ميده  ،سطر دوم به بع با استفاده از كلق  Tabبا
یك سانتقمرت فاصلة بقشرت از منت ادامه یاب .
 ویراستار جمله در ویرایش ادبد و فند مقاله ب ون تغققرحمت ای آن آزاد است.
 -چاپ مقاله من ط به تأیق هقئت داوران است.

***

ّه و به
مقا له های خ د را مدت ان ق به ع ن ان سردبقر ن شری
د « هتران ،خقابان انقالب ،دانشگاه هتران ،دانشي ة ادبقات
نشانِ
ا پ ست
و ع ل م ان ساني ،د فرت جمالت دان شي ه» ار سال فرمایق  ،ضمنً
الکرتونقکاد جمالۀ پژوهشاهای زبااند باه آدرس jolr@ut.ac.irبارای
فراهم ا ست.مهچ نقن سایر
دریا فت م قاالت ن ی سن گان ارمج ن
پژوهشگران و عالقهمن ان گرامد برای اشرتاک فصلنامه مدت انن
با مهقن پست الکرتونقکد مکاتبه مناین .

