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 شیوه نامه مجالت پژوهشی دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران

 های مورد پذیرش ی مقالههای کلّگیژوی

 و باشد نشده دیگری منتشر هتحقیقات نویسنده )یا نویسندگان( بوده و در نشریمقاله باید حاصل  -

 . که داوری آن در این مجله به پایان نرسیده، به مجله دیگری ارسال نشود مادامی

اصلی  ة(، مقدمه، پیکرهواژ 7تا  5های کلیدی ) واژه ،چکیده ،شامل عنوان ترتیب بهمقاله باید       

به  B- Nazaninبا قلم  21× 30کاغذ به ابعاد  رویفهرست منابع باشد و  و ، بحث و نتیجه

و  از باال   word در فرمت  سطری( در صفحه 34سطر)در مجله باستانشناسی) 28 و 13 ةانداز

 چپ و راست از و 3 پایین و باال و )در مجله باستانشناسی از  5/4و از راست و چپ  5و پایین 

نشانی پست  به  PDFفایل و یک نسخه  word (2007)یک فایل  همراهتنظیم و (   2

 هر عالوه باشد. به 11های کلیدی باید  انداة قلم چکیده و واژهارسال شود.   الکترونیکی مجله

حداکثر  در 12به اندازه  Times News Romanانگلیسی با قلم  ةباید دارای یک چکید مقاله

-یا محل تدریس و یا تحصیل نویسنده علمی، دانشگاه  ة. نام نویسنده، مرتبباشد کلمه 250

 )ترجیحاً پست الکترونیک سازمانی( در مقاله درج شود.پست الکترونیکی  آدرس ونویسندگان 

 باشد. صفحه 20بیشتر از  حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید -

سطر و یک  10) حداکثر در  200تا  150 ررا د مقاله ازچکیدة مقاله باید تصویری کلی  -

های اختیار خواننده قرار دهد و شامل بیان مسئله، هدف، روش تحقیق، و یافته درپاراگراف( 

 مقاله باشد. 

 باید شامل موضوع مقاله، پیشینة تحقیق، مبانی نظری باشد.ترجیحاً مقدمة مقاله  -

که به مقدمه  1قاله با بخش م های بخشمجزا باشد.  ةمختلف مقاله باید دارای شمار های بخش -

از  سفید سطرها باید با یک عنوان هر بخش اصلی و زیربخش شود.اختصاص دارد شروع می

، بر خالف سطر نخست بخش زیرل ذیل هر ( نوشته شوند. سطر اوّسیاه )بولد وجدا  ،یکدیگر

 آغاز شود.  تورفتگیدیگر، نباید با  های پاراگراف

که بیانگر زیر بخشی از بخش  4-1-3 صورت به اًفرض هباید از سه الیهر مقاله ن های بخش زیر -

 تجاوز کند.سوم مقاله است 



 Times Newبا قلم  مهم و نام افراد کمتر شناخته شده های تخصصیمعادل التین واژه -

Roman جز اسامی خاص و نام  به شود. درج داخل پرانتز و رو به روی کلمه 11 اندازة در

 های التین با حرف کوچک آغاز شود.زبان، سایر پانوشت اصول دستور

 .هر صفحه  با یک شماره شروع و از افراط در دادن پانوشت اجتناب شوددر  ها پانوشتشمارة  -

 لین کاربرد در پانوشت ذکر شود.وّقبل از ا ها آندر صورت استفاده از اختصارات ناآشنا، فهرست  -

مالی سازمان و یا نهادهای خاصی استفاده  عاز مناب همقال ةدر تهیچنانچه نویسنده یا نویسندگان  -

 د. نماینبه این مطلب اشاره  بدون شماره اند در اولین پانوشتکرده

-در محیط  Equation  و Draw ، Tableینمودارهای درختی و امثال آن از ابزارها ةدر تهی -

Word   نیاورد. وجود بهدر نسخة نهایی مشکلی را  آنهااستفاده شود تا تنظیم 

 باشد. پیاپی ة، نمودارها، و تصاویر باید دارای شمارها مثال ةکلی

 Doulus Sil IPA  ا از قلم نسخةگویشی ناآشن یا زبان و های مربوط بهدادهنویسی واج در -

   استفاده شود. 

اره شده است، سال انتشار اثر در داخل ارجاعات چنانچه به نام مؤلفی در داخل متن مقاله اش در - 

 ( عنوان کرده است که ......1371بال فاصله بعد از نام پدید آوران قرار می گیرد.مثال:شایگان ) پرانتز

 صفحه مورد نظر ،است خاصی از اثر مورد اشاره ةصفح صورتی که مقصود نویسنده ارجاع به در -

اگر اثری بیش در درون آن قرار داده شود.  (125:1351)احمدی،بصورت پس از عالمت دو نقطه 

بعد از نام مولف و سال شماره جلد اثر ذکر شود و عالمت دو نقطه):( بعد از  ،از یک جلد داشته باشد

 (125: 2،ج1351آن بیاید. )احمدی ،

متر  یسانت یکجدا از متن اصلی و با  صورت بهمستقیم بیش از سه سطر باید  های قول نقل -

نگاشته و در انتهای آن نام نویسنده و  11و با همان قلم متن، ولی به اندازة  هر طرف از تورفتگی

 درج شود.  های که از آن نقل شدصفحه ةشمار ،سال انتشار اثر و پس از عالمت دو نقطه

و سپس  در صورتی که استناد به فصلی از کتاب باشد مانند استناد به کتاب، ابتدا نام پدید آور-

مخفف فصل و شماره فصل ذکر شده و با دونقطه شماره صفحه  سال انتشار و پس از آن حرف ف

 (54: 4،ف1382ذکر می شود.) ارشادی ،

ذیل  هایمانند نمونهپایان مقاله با ترتیب الفبایی  منابع فارسی و التین در دو بخش مجزا در -

امل قید و از گذاشتن نقطه بعد از آن خودداری طور ک در منابع فارسی نام نویسنده بهآورده شود. 

 شود.
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 صورت بهنام کتاب ،(رال انتشاس)کامل نویسنده،  : نام خانوادگی نویسنده، ناممه شدهجاثر تر

 نام ناشر. ، ترجمه اثر، محل انتشار ،نام مترجم ،ایرانیک

 ، ترجمة پیام یزدانجو، چاپ سوم، تهران: مرکز.بینامتنیت، (1389)آلن، گراهام 

 .العا ، ترجمة عبدالرّحمن بدوی، طبع دوم، بغداد:دارالشّؤون الثّقاالخطابه، (1986)ارسطوطالیس 

بعد با  دوم به دهد، سطرمنابع بیش از یک سطر را به خود اختصاص میچنانچه اثری در فهرست  -

 د.یاببا یک سانتیمتر فاصلة بیشتر از متن ادامه  Tab استفاده از کلید

 تغییر محتوای آن آزاد است.   نش ادبی و فنی مقاله بدویویرا مجله درویراستار  -

 ت داوران است.ئچاپ مقاله منوط به تأیید هی -

 به منابع قدیم ، به نام اشهر نویسنده باشد مثل ناصر خسرو  نه قبادیانی. ارجاع -



در نقل منابع از زبان های مختلف ،برای بزرگ نوشتن حروف اول، از قواعد همان زبان پیروی شود. 

بهاین معنا که مثال در زبان فرانسه جز اسامی خاص ، باقی اسامیبا حروف کوچک شروع می شوند 

زبان آلمانی ، اسم دستوری با حروف بزرگ نوشته می شوند و باقی کلمات با حروف  در حالی که در

 کوچک و قس علی هذا.

در ارجاع  به متون قدیم و نسخ خطی مانند ارجاع درون متنی کتاب  چاپی ارجاع داده می شود؛  -

 د.فقط در ارجاع پایانی منابع به شماره نسخه خطی  و مکان نگهداری نسخ نیز اشاره شو

 در صورتی که نام مولف نا معلوم باشد، نام اثر جایگزین آن می شود. 

 صورت به استفاده مورد اثر یا و مقاله عنوان نویسنده، کامل نام خانوادگی، نام: اینترنتی هایوبگاه

 . اینترنتی وبگاه نشانی نویسی، کج

 .شود اجتناب منابع فهرست های مدخل آغاز در تیره خط دادن قرار یا و گذاریشماره از -
http://www.biainili-urartu.de/Iran/Urmia-2004/22.jpg 
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