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 4412/3ـ9/1/27مشارة درجة اعتباری 

 ی دانشکدة ادبّیات و علوم انسانیمقاالت برا ةحقوق کلّی

 .دانشگاه هتران حمفوظ است



 

 

 ه مطالعات باستان شناسیلجم
 

جمله مطالعات باستان شناسی دانشکدة ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه هتران، 
 .شود دو مشاره منتشر می در ای علمی ـ پژوهشی است که در سال نشریه

 
 :های کّلی مقالة مورد پذیرش ویژگی

بوده و در نشرّیة دیگری ( یا نویسندگان)له باید نتیجة حتقیقات نویسنده مقا
 .منتشر نشده باشد

پذیرش مقاله برای چاپ، با هیئت حتریرّیة جمله است و بعد از داوری، صالحّیت 
 .طبع آن، اعالم خواهد شد

 .است( یا نویسندگان)ها با خوِد نویسنده  صحت نوشته
و با اندازه ( مرت سانتی 26×32)کاغذ استاندارد  مقاله باید بر یک روِی صفحة

وتنظیم حواشي مطابق با منونه،در WORDلوتوس با فرمت ( فونت)وقلم  64( سایز)
 .هتّیه و ارسال شودCD سه نسخة خوانا مهراه با 

 jarcs@ut.ac.irبه آدرس (E-mail) براي ارسال مقاله امكان استفاده ازپست الكرتونیكي
 .نیز فراهم است 

صفحة اول باید شامل نام و نشانِی کامل و مشارة تلفن نویسنده و حمل خدمت و      
 .مرتبة علمی وی باشد

در صورتی که مقاله، برگرفته از پایان نامة نویسنده باشد، ذکر نام 
 .ضروری است  استادان راهنما و مشاور و داور،

سه تا پنج واژة کلیدی »، «چکیده»، «عنوان»به ترتیب، شامِل منت مقاله باید 
فهرست »، «گیری و تشّکر حبث و نتیجه»، «روش بررسی»، «مقّدمه«  ،«از منت مقاله

 .و چکیدة انگلیسی باشد« منابع طبق راهنمای شیوة ارجاع
 .چکیدة انگلیسی عینًا ترمجة مهان چکیدة فارسی است

ها و منودارها با ها، طرحو تصاویر، نقشه ه در باالها با ذکر مشار جدولعناوین 
 .در زیر آورده شود (توضیحات و ذکر منبع)ذکر مشاره 

 .نشرّیه بیشرت باشد( سطر24)صفحة استاندارد  22مقاله نباید از 
 .های فارسی، عربی یا التین باشد تواند به زبان مقاله می

 
 :های جزئی مقالة مورد پذیرش ویژگی

 :قاله، رعایت جزئّیات زیر ضروری استدر هتیة م
خانوادگی نویسنده و مرتبة علمی و  شامِل موضوع مقاله، نام و نام« عنوان»ـ 

باید گویا و بیانگر حمتوای   دانشگاه حمل تدریس و حتصیل وی است؛ عنوان مقاله،
 .نوشتار باشد

ل بیان شرح خمتصر اّما جامعی از مسائل حمتوایی و نوشتاری و شام« چکیده»ـ 
الزم به ذکر است . های مهم و نتیجة حبث است مسأله، هدف، ماهیت پژوهش، نکته

 .بیشرت باشد( سطر62)واژه  652چکیدة مقاله نباید از 
شامل سه تا پنج واژه ختصصی که بسامد و امهّیت آن در منت « های کلیدی واژه»ـ 

 .هاست مقاله بیش از سایر واژه
صلی مورد پذیرش و هدف پژوهشگر از بررسی و شامل طرح مسألة ا« مقدمه»ـ 

سوابق پژوهشی در   انتشار آن است؛ در این خبش در صورت امکان باید به امجال،
 .مطرح شود  حیطة مسألة مورد نظر،

شامل ذکر بسیار خمتصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات « روش بررسی»ـ 
 .وی در این زمینه است

گیری با روش  شامل منت اصلی مقاله و حبث و نتیجه« تشّکر گیری و حبث و نتیجه»ـ 
تواند با جدول، تصویر و  منطقی و مفید و روشنگر مسألة مورد پژوهش است و می

در پایان این خبش، نویسنده، راهنمایی دیگران ـ که . مهراه باشد... منودار و
سپاسگزاری  اند ـ را یادآوری و از ایشان خمتصرًا در نوشنت مقاله مؤثر بوده

 .مناید می
 

 :شیوة ارجاع به منابع
مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش   ارجاعات مندرج در مقاله،

 .شود از معتربترین منابع استفاده شود می
اولی و   هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی،

 .مرجح است
به منابعی که از آهنا یاد کرده و یا   ب،در مورد آثار مفقود و نیز منسو

 .شود اند، ارجاع داده می توضیحی داده
مشاره صفحه یا : خانوادگی نویسنده، سال چاپ اثرنام :ارجاع داخل منت مقاله

 ؛صفحات
 (6322: 54ملک شهمیرزادی : )فارسی مثال
 (Smith 1999: 33) :التین

 (:منابع و مآخذ)ارجاع پایاني منت مقاله 
 :سیفار

 :ارجاع به کتاب
نام کتاب  (تاریخ نشر )نام کوچک مؤّلف: مؤّلف( نام خانوادگی)ـ نام اشهر 

نوبت چاپ، نام نشر، حمل ...[ مرتجم یا مصّحح و( خانوادگی)نام و نام اشهر ]
 .نشر
 

جمالت و  ها،  ، فصلنامه(ها املعارف دایر)ها  ارجاع به مقاالت دانشنامه
 :های دیگر نشریه
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عنوان مقالة مورد استفاده   مؤّلف، نام کوچک مؤّلف،( خانوادگی)ـ نام اشهر 
عنوان اصلی دانشنامه، [ مرتجم( خانوادگی)نام و نام اشهر ]در داخل گیومه 

مورد استفاده و مشاره و دورة انتشار آن، نام ناشر، حمل ... جمله و  فصلنامه،
 .نشر، تاریخ نشر، مشاره صفحات مقاله

 :التین
 رجاع به کتابا

White, T.D. 1991. Human osteology. New York, Academic Press.  
 

 هامقاالت جملهارجاع به 
Trinkaus, E. 1982. Artificial cranial deformation in the Shanidar 1 and 5 Neanderthals. Current 
Anthropology 23 (2): 198-199.  

 ارجاع به جمموعه مقاالت
Gillings, M. 2000. Plan elevation and virtual worlds: The development of techniques for the routine construction of hyper 
real simulations. In: J.A. Barcelo, M. Forte and D. Sander, (eds.), Virtual Reality in Archaeology, BAR int. Series 843:  
47-51. 

 هاانسموعه مقاالت کنفرارجاع به جم
Jones, P., 2004. Identity and preoccupation: skulls cults and the emanation of ideals in the aceramic 
Neolithic of Cyprus. In: Carter, F.D. and White, R.B. (eds.), Proceedings of the 2004 BANEA Conference, 
25-27 March 2004, Reading University, England, 148-153.  

 ارجاع به پایان نامه
Blom, D.E. 1999. Tiwanaku regional interaction and social identity, a bioarchaeological approach, Ph. D 
thesis, Department of Anthropology, University of Chicago.  

 
 :نکات دیگر در باب ارجاع به منابع

شود؛ منابعی  مقاله به صورت الفبایی و براساِس نام مؤّلف تنظیم میـ منابع 
مهان منابعی است که در داخل منت استفاده شده،  ؛شود که در پایان مقاله ذکر می

از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، اّما در داخل منت بدان 
 .شدارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خواهد 

ـ در صورتی که مؤّلف منبع اثر، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤّلف 
 .شود می

مقاله به طور کامل ذکر خواهد   ها در منابع پایان ها و مقاله ـ عنوان کتاب
 .شد

ـ منابع غیرفارسی، پس از منابع فارسی و به ترتیب، عربی، انگلیسی، 
 .آورده شود... فرانسوی و

نوشت، ذکر  گری غیر از ارجاع به منابع مورد استفاده، در پیـ هر توضیح دی
 .شود

 
 :ـ عالئم اختصاری

 جلد                                                : ج  
 صفحه: هجری مشسی                              ص: ش.هـ   
 صفحات: هجری قمری                                 صص: ق.هـ   
: م. متولد                                              ق: متو       

 قبل از میالد  
 میالدی: متوفی                                              م: فو       

 مشاره: ش      منبع پیشین                               : مهان      
 دوره: د            و مهان صفحهمهان جلد منبع پیشین؛ : مهاجنا      

  
توانید به عنوان سردبیر نشرّیه و به نشانِی  های علمی ـ پژوهشی را می مقاله

، طبقه 21خیابان وصال شیرازی، نبش کوچه شفیعی، پالک هتران، خیابان انقالب، »
ارسال « دفرت جمله دانشکده ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه هتران 62، واحد 4
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