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.باشدداراي اعتبار علمی و پژوهشی می1391تا تاریخ مهرماه سال ) دانشکدة ادبیات و علوم انسانی

حقوق کلیۀ مقاالت براي دانشکدة ادبیات و علوم انسانی
.دانشگاه تهران محفوظ است



)دگانراهنماي نویسن(مقالهشرایط پذیرش

،ابسـته هـاي و ه، حوزشناسی نظري، کاربرديزبانةهاي تحقیقی در حوزمقاله،هاي زبانیپژوهشفصلنامهدو
-چاپ مـی به را هاي زبانهاي ایرانی و نقد وبررسی کتاب مطالعات مربوط به گویش،فرهنگ و زبانهاي باستانی

.دانرس

هاي مورد پذیرش ی مقالههاي کلّگیژوی
و باشدنشدهدیگري منتشرهبوده و در نشری) نویسندگانیا (اید حاصل تحقیقات نویسنده بمقاله-
. ، به مجله دیگري ارسال نشودکه داوري آن در این مجله به پایان نرسیدهمادامی
، مقدمه، پیکـره اصـلی مقالـه،   )واژه 7تا 5( واژه هاي کلیدي ،چکیده ،عنوان ترتیب شامل مقاله باید به-

24و13با قلـم لوتـوس بـه انـدازه     21× 30و فهرست منابع باشد و برروي کاغذ به ابعاد ،گیريبحث و نتیجه
wordهمراه یک فایل تنظیم و در سه نسخه  بهwordدر فرمت سطر در صفحه PDFو یک نسخه فایل(2003)

عالوه هرمقالـه بایـد داراي یـک    هب. باشد10هاي کلیدي باید اندازه قلم چکیده و واژه. به دفتر مجله ارسال شود
ـ ،نـام نویسـنده  .باشـد کلمه250حداکثردر12به اندازه Times News Romanانگلیسی با قلم ةچکید ۀمرتب
آنهـا  و شماره تلفننویسندگان وآدرس پست الکترونیکی یا محل تدریس و یا تحصیل نویسنده دانشگاه ،علمی

.باشداگانهاي جدپوشهصفحه و در 
.باشدصفحه20بیشتر از حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید-
اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان واژه در250تا 150چکیدة مقاله باید تصویري کلی ازمقاله  را در  -
. هاي مقاله باشدو یافته،روش تحقیق،هدف،مسئله
تصویري کلی از نمایندة و ،مبانی نظري،پیشینۀ تحقیقل موضوع مقاله،باید شامترجیحاً دمۀ مقاله مق-

.ساختار مقاله باشد
که به مقدمه اختصاص 1بخشهاي مقاله با بخش . مجزا باشدةبخشهاي مختلف مقاله باید داراي شمار-

)بولد(سیاهوجدا ،عنوان هر بخش اصلی و زیربخشها باید با یک سطرسفید از یکدیگر.شوددارد شروع می
. آغاز شودتورفتگینباید با ،بر خالف سطر نخست پاراگرافهاي دیگر،ل ذیل هر زیربخشسطر او.  نوشته شوند

که بیانگر زیر بخشی از بخش سوم مقاله 4-1-3صورت هباًفرضـزیربخشهاي هر مقاله نباید از سه الیه-
.تجاوز کنداست

ةدراندازTimes New Romanبا قلم هم و نام افراد کمتر شناخته شدهمهاي تخصصیمعادل التین واژه-
هاي التین با حرف سایر پانوشت،جز اسامی خاص و نام اصول دستور زبانبه.شودصورت پانوشت درجهب10

.کوچک آغاز شود



.شودو از افراط در پانوشت اجتناب باشدپیاپیصورت هسر مقاله بشمارة پانوشتها در سرتا-
.لین کاربرد در پانوشت ذکر شودوفهرست آنها قبل از ا،در صورت استفاده از اختصارات ناآشنا-
اند مقاله  از منابع  مالی سازمان و یا نهادهاي خاصی استفاده کردهۀچنانچه نویسنده یا نویسندگان در تهی-

نوشتن پادر اولیداند بایآنان یاري گرفتهزاو یا قصد تشکر و قدردانی از کسانی را دارند که در نگارش مقاله 
. دنماینبه این مطلب اشاره بدون شماره

استفاده wordمحیطدرEquationوDraw،Tableينمودارهاي درختی و امثال آن از ابزارهاۀدر تهی-
.وجود نیاوردهشود تا تنظیم آنها در نسخۀ نهایی مشکلی را ب

.باشدپیاپیةو تصاویر باید داراي شمار،نمودارها،مثالهاۀکلی-
. فاده شوداستDoulus SilIPAنسخۀا از قلمگویشی ناآشنیازبان وهاي مربوط بهدادهنویسی واجدر-

سال انتشار اثر در داخل پرانتز و ،در داخل متن مقاله اشاره شده استارجاعات چنانچه به نام مؤلفی در-
در درون آن قرار داده (:) خاصی از اثر مورد اشاره پس از عالمت دو نقطه ۀصفح،نویسندهتمایلت درصور

.قرار دادتوان در داخل پرانتزنام مؤلف مورد ارجاع را نیز می،مایلدر صورت ت. شود
هـر  ازگیتـورفت متر سانتییکصورت جدا از متن اصلی و با هقولهاي مستقیم بیش از سه سطر باید بنقل-
نگاشته و در انتهاي آن نـام نویسـنده و سـال انتشـار اثـر و پـس از       10و با همان قلم متن، ولی به اندازة طرف

. اي که از آن نقل شده  درج شودصفحهةشمار،عالمت دو نقطه
. رده شـود ذیـل آو هايمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی درمنابع فارسی و التین در دو بخش مجزا -

.شودو از گذاردن نقطه بعد از آن خودداري طور کامل قید در منابع فارسی نام نویسنده به
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.ره در آغاز مدخلهاي فهرست منابع اجتناب شودگذاري و یا قرار دادن خط تیاز شماره-



بعد با استفاده دوم بهسطر،دهدچنانچه اثري در فهرست منابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص می-
.دیاببا یک سانتیمتر فاصلۀ بیشتر از متن ادامه Tabاز کلید
.  ي آن آزاد استش ادبی و فنی مقاله بدون  تغییر محتوایویرامجله درویراستار -
.ت داوران استئچاپ مقاله منوط به تأیید هی-

***
تهـران، خیابـان انقـالب، دانشـگاه تهـران،      «توانید به عنوان سردبیر نشریه و به نشـانیِ  را میخودهاي مقاله

ژوهشهاي ضمناً پست الکترونیکی مجلۀ پ؛ارسال فرمایید» ، دفتر مجالت دانشکدهدانشکدة ادبیات و علوم انسانی
همچنـین سـایر   .بـراي دریافـت مقـاالت نویسـندگان ارجمنـد فـراهم اسـت       jolr@ut.ac.irزبانی بـه آدرس 

.توانند با همین پست الکترونیکی مکاتبه نمایندمیمندان گرامی براي اشتراك مجله پژوهشگران و عالقه



فهرست مطالب

صفحهعنوان

1بررسی تحلیل عناصر ساختواژي کلمات مرکب فعلی-1
برمبناي نظریۀ صرف مبتنی بر واژة قاموسی

دکتر فائزه ارکان
21بررسی پیامدهاي ترجمه از انگلیسی بر مقوله وجهیت در فارسی-2

دکتر محمد عموزاده و شادي شاه ناصري
51:ارسی معاصر تجزیه و تحلیل واج شناختی افعال بی قاعده زبان ف-3

رویکرد بهینگی
زهرا چراغیو خانجندکتر محمود بی،فاطمه کرمپور

83تأکیدي در گویش هورامی–هاي فعلی استمراري ساخت-4
زانیار نقشبنديو دکتر یادگار کریمی

101ار در زبان فارسینده و ـبررسی نقش معنایی پسوندهاي ـَ -5
ابراهیم مراديو وستانددکترغالمحسین کریمی

129در زبانهايههاي دستوري حروف اضافمعانی و ساخت-6
نیپهلوي ساسانی و پارسی میانۀ ترفا

دکتر آژیده مقدم
157:بازنگري بر کتیبه اشکانی سرپل ذهاب:ايادبیات کتیبه-7

گودرز گیو یا گودرز اردوان
زادهسیروس نصرالهدکتر 


