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4460/3ـ9/6/87يشمارة درجة اعتبار

و علوم انساني دانشكدة ادبي مقاالت براةيحقوق كل يات

.دانشگاه تهران محفوظ است



)ه(

و علوم انسانيفصلنامة دانشكدة ادب يات
وايمجله تخصص»يادب فارس«فصلنامة و علوم انساني دانشكده ادبيات فارسيبد گروه زبان يات

ميـ پژوهشي علمياهي تهران، نشردانشگاه .شودي است كه در سال، حداكثر در چهار شماره منتشر

پذي كلّيهايژگيو :رشي مقالة مورد
نتيمقاله با نويجة تحقيد نوي(هسنديقات و در نشر) سندگانيا ديبوده .شده باشدن منتشريگرية

هيرش مقاله برايپذ ايريئت تحري چاپ، با و بعد ت طبع آن، اعالمي، صالحيز داورة مجله است
.خواهد شد

نو صحت نوشته نوي(سندهيها با خودِ .است) سندگانيا
بريمقاله با رويد  قلمو14) سايز(و با اندازه) متري سانت21×30( صفحة كاغذ استاندارديك

با،مطابق با نمونه وتنظيم حواشيWORD با فرمت لوتوس)فونت( ويتهCD در سه نسخة خوانا همراه ه
.ارسال شود

و نشانيصفحة اول با و شمارة تلفنيد شامل نام و مرتبة علمينو كامل و محل خدمت . باشديويسنده
پايدر صورت نوي كه مقاله، برگرفته از و داور،يان نامة و مشاور  سنده باشد، ذكر نام استادان راهنما

. استيضرور
،»مقدمه«،» از متن مقالهيديكلسه تا پنج واژة«،»دهيچك«،»نعنوا«ب، شاملِيد به ترتيمتن مقاله با

نت«،»يروش بررس« و چك» وة ارجاعيشيفهرست منابع طبق راهنما«،»و تشكّريريگجهيبحث دةيو
. باشديسيانگل

چكيعيسي انگلةديچك . استيدة فارسيناً ترجمة همان
و نمودارها با ذكر عنوان در بااليها، تصاو جدول و توضير زي آن و ذكر منبع در .ر، آورده شوديحات

ازيمقاله نبا بينشر) سطر24( صفحة استاندارد20د .شتر باشديه
م التيي، عربي فارسيها تواند به زبانيمقاله .ن باشديا

پذي جزئيهايژگيو :رشي مقالة مورد
زيت جزئيرعاة مقاله،يدر ته : استير ضروريات

و نامموضوعشاملِ» عنوان«ـ و مرتبة علمينويخانوادگ مقاله، نام ويو دانشگاه محل تدريسنده س
ويتحص گويبا است؛ عنوان مقاله،يل بيد و . نوشتار باشديانگر محتوايا



)و(

بيو نوشتاريي از مسائل محتوايشرح مختصر اما جامع»دهيچك«ـ ان مسأله، هدف،يو شامل
نتيهات پژوهش، نكتهيماه و چك. استجة بحثي مهم ازيدة مقاله نبايالزم به ذكر است  واژه 150د

.شتر باشديب) سطر10(
و اهمي تخصصهشامل سه تا پنج واژ»يديكليها واژه«ـ بي كه بسامد ازيت آن در متن مقاله ش

.هاستر واژهيسا
پذيشامل طرح مسألة اصل» مقدمه«ـ و هدف پژوهشگر از بررسي مورد و انتشار آن است؛يرش

بايادر حي سوابق پژوهشد به اجمال،ين بخش در صورت امكان . مطرح شود مورد نظر،ةطة مسألي در
بس»يروش بررس«ـ نويشامل ذكر ويار مختصر روش و ذكر ابداعات ايسنده در پژوهش ني در

.نه استيزم
نت«ـ و نتيشامل متن اصل»و تشكّريريگجهيبحث و و بحث ويق با روش منطيريگجهي مقاله

ميمف و و روشنگر مسألة مورد پژوهش است ويتواند با جدول، تصويد و نمودار در. همراه باشد...ر
ايپا نويان ـ كه در نوشتن مقاله مؤثر بودهيدييسنده، راهنماين بخش، را گران ـ ايادآورياند شانيو از

.دينمايميمختصراً سپاسگزار

:وة ارجاع به منابعيش
و مبتن ارجاعات مندرج در مقاله، مي مستند و كوشش ن منابعيشود از معتبرتري بر منابع خواهد بود

.استفاده شود
. استحو مرجي اول،ي، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقاديمراجعاز هرگاه

ن و وي كه از آنهاي به منابعز منسوب،يدر مورد آثار مفقود اند، ارجاع داده دادهيحيا توضياد كرده
.شوديم

[مؤلّف)يخانوادگ(نام اشهر:ارجاع داخل متن مقاله و نام كوچك مؤلف،: يدر صورتِ اشتراك نام اشهر

ديبا نام اشهرِ نو ا مقالة مورد استفاده، در صورت تعدد منابعي كتابگر مراجع كه در مقاله از آن استفاده شده؛ عنوانيسندگان

.منبع)ا صفحاتِي(صفحه،] جلد،مؤلّفمورد استفاده

مĤ( متن مقالهيانيپاارجاع و ):خذمنابع

:ارجاع به كتاب
و نام اشهر[نام كوچك مؤلّف، نام كتاب: مؤلّف)ينام خانوادگ(ـ نام اشهر مترجم)يخانوادگ(نام

وي .خ نشرينوبت چاپ، نام نشر، محل نشر، تار...]ا مصحح

و نشر ها،، فصلنامه)ها المعارف�ريدا(ها امهنشارجاع به مقاالت دان :گريديهاهيمجالت



)ز(

گ مؤلّف، نام كوچك مؤلّف،)يخانوادگ(ـ نام اشهر و[ومهي عنوان مقالة مورد استفاده در داخل نام
و دانشنامه، فصلنامه،يعنوان اصل] مترجم)يخانوادگ(نام اشهر  و دورة ... مجله و شماره مورد استفاده

.خ نشريتشار آن، نام ناشر، محل نشر، تاران

د :گر در باب ارجاع به منابعينكات
ب شديـ پس از .ان هر مطلب، ارجاع آن در داخل متن در پرانتز ذكر خواهد

مي تفكيـ برا ).3/110فروزانفر،(شود؛ مثالً،يك جلد از صفحه از خط مورب استفاده
و صفحة منابع الت بيـ شمارة جلد التن از چپ و با ارقام ميه راست ).Browne, 3/50(د؛ مثالً،يآين

ويالتيـ اسام الت...ن وين به صورت آوانگاريكه تلفّظ آنها دشوار باشد با حروف  در مقابل آن
م .شوديدر داخل پرانتز ذكر

ميو براساسِ نام مؤلّف؛ تنظييـ منابع مقاله به صورت الفبا پايشود؛ منابعيم مقاله ذكراني كه در
ايشود، همان منابعيم پاين رو اگر منبعي است كه در داخل متن استفاده شده، از ان مقاله ذكري تنها در

شديانيشود، اما در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پا . حذف خواهد
جايـ در صورت ميگزي كه مؤلّف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر .شودين نام مؤلّف

و مقالهـ عنوان كتاب پا ها شدانيها در منابع . مقاله به طور كامل ذكر خواهد
غ .آورده شود...وي، فرانسويسي، انگليب، عربيو به ترتي، پس از منابع فارسيرفارسيـ منابع

ديـ هر توض پيغيگريح .نوشت، ذكر شودير از ارجاع به منابع مورد استفاده، در

:يرـ عالئم اختصا
تيب:ب جلد:ج
 صفحه:صي شمسيهجر:ش.هـ
 صفحات:صصي قمريهجر:ق.هـ
از:م.ق متولد: متو الديمقبل
يالديم:ميمتوف: فو

پ: همان  شماره:شنيشيمنبع
پ: همانجا و همان صفحهن؛يشيمنبع  دوره:دهمان جلد

ميـ پژوهشي علميها مقاله عنيتواني را و به نشانير نشريوان سردبد به خ«يه ابان انقالب،يتهران،
و علوم انسانيدانشگاه تهران، دانشكدة ادب .دييارسال فرما»يات
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