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  باسمه تعالی

قداصول راهنماي تهیۀ «   »هاي  علوم انسانیمتون و برنامه انتقادي پژوهشی پژوهشنامۀ -  علمی نشریۀ قاالت 

  اصول کلی  
   :زیر توجه شوداصول  به، انتقادي پژوهشنامۀ، ارزیابی و سپس چاپ در رود در تنظیم مقالۀ نقد براي پذیرشانتظار می

  ،پژوهشی- پژوهشی در نشریات علمی- نویسی علمیقواعد عمومی مقاله) 1
  )نامۀ نشریه پیوست استرویکرد و شیوه(قراردادن نقد کتب درسی دانشگاهی،  با اولویت )انتقادي پژوهشنامۀمندرج در آغاز (نامۀ نشریه شیوه رعایت رویکرد و) 2
 بـه نشـانی   در سـایت شـورا   کتب ملّی مندرج نقد و بررسیفرم ( و کتب علوم انسانی شوراي بررسی متون »کتب علوم انسانی نامۀ نقد و بررسی متون وپرسش« محورها و بندهاي) 3

www.shmoton.ir (  

                نقد ساختار تنظیمی مقالۀ
  :زیر باشد گانۀیازده هايمشتمل بر مؤلفه باید مقالۀ نقدی کلّساختار 

  .له و محتواي مقاله به فارسی و انگلیسیبیانی روشن از مسئحاوي کوتاه، گویا، دقیق و  :عنوان مقاله )1(
  .نامه نشریهطبق شیوهنویسندگان همۀ  الکترونیکی نشانیو  نام و نام خانوادگی، رتبۀ علمی :مشخصات نویسنده) 2(
  .فارسی و انگلیسیبه  و در یک پاراگراف کلمه 200در حداکثر  پژوهشها، چگونگی پژوهش و نتایج مهم له، اهداف، روش، شامل بیان مسئآینۀ اجمالی مقاله :چکیده )3(
  .فارسی و انگلیسی واژه به 5مقاله در حداکثر  در شده تأکید کلمات اختصاصی وشامل فهرستی از  ،نمایۀ موضوعی مقاله :هاکلید واژه )4(
  .گذاري شودگیري شمارهتیتربندي شده باشد و تیترها از مقدمه تا نتیجه مقاله حتماً :تیتر بندي) 4(َ
هاي روش و بیان اهداف پژوهش و جنبهمعرفی اجمالی ساماندهی محتواي مقاله، له، ادبیات و مفاهیم اساسی، و تعریف مسئ ، طرح بحثها، زمینه، پیشینهشامل ضرورت :مقدمه )5(

  .نوآوري
  : متن اصلی) 6(

محورهاي اصلی و عناوین و فصول اثر توصیف ها و ویژگیاي و شکلی اثر، همراه با بیان اجمالی معرفی شناسنامه: ]صفحه 1حداکثر [ )اعم از کتاب یا مقاله( معرفی کلی اثر - الف
مناسب است به  .با موضوع نقد وي مرتبط آثار نیز معرفی سایر آثار مهم مؤلف و شرایط فرهنگی و اجتماعی وي و ی، فکري، علمی ویتمؤلف با بیان خصوصیات شخص نامۀزیستو نیز  

  .میان سایر آثار وي و نحوة انسجام سیر فکري وي نیز اشاره شودنقش اثر مؤلف در
  

  . خواننده بهآن  دربارة ندست دادن ذهنیت روشه براي ب اثر معرفی موقعیت و رویکرد: ]صفحه 2حداکثر [ نقد و تحلیل خاستگاه اثر -ب
 .گیردقرار میو نقد  بررسی شده و موردتوجه  آورده را پدید یري آنگشکل محیطاجتماعی اثر که فضاي  و علمی، فکري خاستگاهو هاي پیدایش اثر عوامل، زمینه ، بهدر این بخش

ضمن معرفی سایر آثار  .معرفی و تحلیل شود گیري آنتاریخی و شکلنیز سیر و اشاره  زمان و مکان کتاب و جایگاه اثر درمیان سایر آثار مرتبط در حوزة تخصصی ست به بسترمناسب ا
   .در جایگاه دانش مربوط بیان شود اثر، اهمیت و نقش بر دیگر آثاراثر این هاي برتر مناسب است همراه با بیان واضح و مشخص ویژگیمهم و مرتبط با این اثر و نیز مرتبط با موضوع نقد، 

کارهاي پژوهشی در  ها و پیشینۀاشاره به زمینه .شودباره اظهارنظر رد، گزارش اجمالی آن ارائه و در اینوجود دا قالب کتاب یا مقالهدر خصوص این اثر نقدهاي دیگري همنچه درچنا
  .ا را با مقالۀ نقد روشن کندهو اختالف آن د اشتراكنتواموضوع مقاله می

  

این سؤال پاسخ  به خود علمی و پژوهشی تبیین انگیزة شود؛ همچنین ناقد ضمنبا توجه به زمینۀ کتاب، علت انتخاب آن براي نقد توضیح داده : ]در صورت لزوم[ علت انتخاب اثر -ج
  ؟تاین اثر را براي نقد برگزیده اس علمی دهد که به چه دلیل

  
  :را در برگیرد زیر چهارگانۀ هايمؤلفه بایستیشکلی و صوري اثر، » هايامتیازات و کاستی« نقد و تحلیل و بررسی: ]صفحه 2حداکثر [ نقد شکلی اثر -د

I. ي بررسی ارشو» یکتب مل بررسینقد و  نامۀپرسش« 1الف جدول بندمندرج در(اثر  جامعیت صوري *ۀگانچهارده هايمؤلفه نبودبود یا  وضعیت خصوصدر نقد و تحلیل
  )متون و کتب علوم انسانی

II.  7قطع کتاب، . 6صحافی، . 5کیفیت چاپ، . 4آرایی، صفحه. 3حروف نگاري، . 2طرح جلد، . 1 :شامل )نامهپرسش 2الف  بندجدول (اثر  چاپی و فنینقد و تحلیل کیفیت .
 .اغالط چاپی

III. نامهپرسش 3الف بند( نگارش و ویرایشرعایت قواعد عمومی  نحوة نقد و تحلیل( 

IV.  نامهپرسش 4الف  بند(بودن اثر  روان و رسانقد و تحلیل میزان(  
  .توجه شوداثر ) نقاط ضعف(هاي و کاستی) نقاط قوت(امتیازات به ي است در هر یک از محورهاي چهارگانۀ فوق، ضرور :اول تذکر

  .ها و مصادیق مشخص در اثر الزامی استدر هر یک از محورهاي چهارگانۀ فوق، ذکر نمونه :تذکر دوم
  

                                                             
خالصه کلی (بندي جمع. 8خالصۀ فصول، . 7اهداف درس، . 6جدول و تصویر و نمودار و نقشه، . 5فهرست مطالب، . 4مقدمه، . 3بیان هدف اصلی اثر، . 2پیشگفتار، . 1: اند ازعبارت اثر گانۀ جامعیت صوريهاي چهاردهمؤلفه . *

  .شناسیکتاب. 14انواع نمایه، . 13پیشنهاد پژوهش در هر فصل، . 12معرفی منابع براي مطالعه در هر فصل، . 11، )هاپرسش(ها تمرین و آزمون. 10گیري و پیشنهادها، نتیجه. 9، )کتاب
  .اي از این موارد، مختص کتب درسی استپاره: تذکر

1
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ی سا وم ا ع ب  ون و  ی  ر   ورای 
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  :زیر باشد گانۀده هايمؤلفهشامل  بایستی ،محتوایی و کیفی اثر »يهاامتیازات و کاستی« بررسی و نقد و تحلیل: ]صفحه 13حداکثر در [ نقد محتوایی اثر - هـ

I. دو بخش شامل ،ساختارينقد درون :  
  .)نامهپرسش 1ب  بند(آن معرفی تناقضات احتمالی  و) تسلسل عناوین کلی اثر(بین فصول اصلی آن مطالب در کل اثر و  نظم منطقینقد و تحلیل میزان انسجام و  .1

همچنین در . شودتحلیل و بررسی و نقد  به دقتقالب طرح و نقشۀ مؤلف، و نظم اثر درمناسب است در این قسمت، طرح و نظام فکري مؤلف براي تنظیم و تألیف اثر تبیین 
  .طرح جدیدي از بحث پیشنهاد کنداالمکان نقد جدي دارد، حتّیبه نظم منطقی اثر،  که ناقدصورتی

- پرسش 1بند ب (و معرفی تناقضات احتمالی ) تسلسل عناوین جزئی و پیوند با نتیجۀ اثر(نقد و تحلیل میزان انسجام و نظم منطقی مطالب در درون هر یک از فصول اثر  .2
  .)نامه

II.  شامل ،اثر منابعنقد :  
   ،)نامهپرسش 3بند ب (نقد و تحلیل میزان اعتبار منابع از جهت علمی  .1
  ،)نامهپرسش 4بند ب (نقد و تحلیل میزان کفایت منابع از جهت استفاده از منابع موجود و جدید  .2
  ،)نامهپرسش 5بند ب (دهی علمی رجاعات از جهت توجه به اصول منبعنقد و تحلیل میزان دقت در استنادات و ا .3
  .)نامهپرسش 6بند ب (ا هنقد و تحلیل کیفیت رعایت امانت در اثر از جهت استفاده از منابع با ذکر مأخذ آن .4

III. جهتاثر از تحلیل و بررسیوضعیت  نقد:  
  ،)نامهپرسش 7بند ب (» لۀ تحقیقمسئ«قدرت تجزیه و تحلیل و بررسی علمی توانایی و  .1
  ،)نامهپرسش 7بند ب (مستدل و مستند بودن اثر ها و کیفیت تحلیل و بررسی .2
  ،)نامهپرسش 7بند ب (دیگر  نظرهايها و کیفیت نقد آراء، دیدگاه .3
  .)نامهپرسش 8بند ب (علمی هاي غیرجانبداري یاجانبه هاي یکها و نبود سوگیريطرفی علمی در تحلیلمیزان رعایت بی. 4

IV.  شامل ،اثر روزآمديو  آورينومیزان نقد و تحلیل:  
نو، یا خالقیت ویژه، یا تنظیم جدیدي از  افقیکارگیري ادبیات علمی روزآمد، یا طرح ه علمی نو، یا بیا ارائۀ ساختار نحوة وجود نوآوري در اثر اعم از طرح نظریۀ علمی جدید،  .1

  ؛)نامهپرسش 9بند ب (مباحث، یا طرح استدالل نو 
  .)نامهپرسش 10بند ب (نبودن اطالعات، یا توجه به نیازهاي روز نهنبودن، یا کهارجاع به منابع جدید، یا تکراري جهتهاي اثر ازات و دادهبررسی و نقد میزان روزآمدي اطالع .2

V. هاي آن شامل دو بخشفرضپیشو  مبانیاثر با اصول،  ی و پژوهشیعلم هاي محتواينقد و تحلیل میزان هماهنگی:   
  . هاي اثرفرضمقبول و پیش نحوة تناسب با مبانیِبررسی و نقد میزان هماهنگی محتوا و . 1

بررسی  ،اصولهاي محتواي اثر با این يحاکم بر یک نظریه و یا اصول پیشینی و مؤثر بر دیدگاه اثر، میزان سازوار) فلسفی( ضمن اشاره به بررسی و تحلیل مبانیِ ،در این بخش
  .)نامهپرسش 11ب بند( شودمیو نقد 

  .)نامهپرسش 12 ب بند(هاي احتمالی مفاد اثر با این مبانی از زاویۀ نگاه ناقد بررسی و نقد میزان ارتباط و هماهنگی مفاد اثر با مبانی دینی و اسالمی و احیاناً نقد چالش .2
VI.  شامل ،اثر جامعیتو  انطباقنقد و تحلیل میزان :  

  .)نامهپرسش 13بند ب (بررسی و نقد میزان انطباق محتواي اثر با عنوان و فهرست آن  .1
  .)نامهپرسش 14بند ب (بررسی و نقد میزان جامعیت موضوعی و محتوایی اثر  .2
-پرسش 15و  14بند ب (تعداد صفحات با واحد درسی هاي مصوب، و نیز تناسب فصلدرس مورد نظر، نحوة تطابق با سر بررسی و نقد میزان جامعیت اثر با توجه به اهداف .3

  *.)نامه
VII. جامعیت  گانۀدههاي چهارمؤلفه« کارگیريت نحوه و کیفیت استفاده و نوع بهجهبراي تفهیم موضوع و مسائل اثر از ابزارهاي الزم علمیاز » يگیرچگونگی بهره« نقد و تحلیل

  **.)نامهپرسش 16ب بند (براي تفهیم موضوع پژوهش » يصور

VIII.  نامهپرسش 17ب بند( از جهت روان و رسا بودن نزد مخاطبان تخصصی آن هاسازيو معادل اصطالحات تخصصینقد و تحلیل میزان دقت در کاربرد(. 

IX.  شامل ،اثر رویکرد کلینقد و تحلیل : 

  ،)نامهپرسش 18بند ب (اسالمی کنونی هاي جامعۀ ایرانی بررسی و نقد نحوة نسبت و ارتباط محتواي علمی اثر با فرهنگ و ارزش. 1
  ).نامهپرسش 18بند ب (که در فضاي کنونی جامعۀ ایرانی اسالمی مطرح است  نقد و تحلیل نحوة پاسخگویی اثر به نیازهاي علمی یا کاربردي .2

 .هاي احتمالی با آن استاحیاناً نقد چالش و» نیازهاي روز جامعۀ ایرانی اسالمی«در این قسمت، تأکید بر بررسی و نقد رابطۀ اثر با مقتضیات و 

X.  رشتۀ . 2عنوان درس، . 1: شامل ،)نامهپرسش 19بند ب (هاي درسی مقاطع و رشتهجهت پیشنهاد آن براي استفاده در از هاي آموزشیبرنامهنقد و تحلیل نحوة کاربرد اثر در
  .وضعیت درس. 6نوع درس، . 5دانشکده، . 4مقطع تحصیلی، . 3تحصیلی، 

  .شوداثر توجه ) نقاط ضعف(هاي و کاستی) نقاط قوت(امتیازات  به ،فوق گانۀضروري است در هر یک از محورهاي ده :اول تذکر -
  .ها و مصادیق مشخص در اثر الزامی استگانۀ فوق، ذکر نمونهدر هر یک از محورهاي ده :تذکر دوم -

   

                                                             
  .این بند مختص کتب درسی دانشگاهی است . *
شود که آیا از این ابزارها در جاي خود به درستی استفاده کارگیري ابزارهاي علمی، مورد توجه و نقد و بررسی است و به این سؤال پاسخ داده مینوع و نحوة به ،نقد شکلی آن است که در اینجا Iتفاوت این محور با محور *. *

  .یدآنقد شکلی، از اصلِ بود یا نبود آنها سخن به میان می Iشده است یا نه؛ اما در محور 
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- هاي روشی متن، و تطابق روششناختی اثر، تناقضهارچوب نظري و روشچ. شودنقد میشناختی روش اثر از جهت این بخش، در :]صفحه 3حداکثر [ نقد و تحلیل جایگاه اثر -و
ر د .شودخصوص ارزیابی نهایی محتوایی و ساختاري اثر نیز بیان منتقدانه در تأمالت، مناسب است در همین راستا. این مسائل است جملۀ، ازاختی اثر با موضوع و شیوة طرح آنشن

شیوة استداللی و منطق حاکم بر اثر و آثار و دستاوردهاي  هاي حاکم،فرضاصول و پیش شناختی، نظریۀ مطرح در اثر،اثر، مبانی فلسفی و روش صورت لزوم موضوعات اصلی و کانونی
  . گیردمیقرار  نهایی نظریۀ مطرح مورد نظر

معرفی اثر، نقد خاستگاه، علت انتخاب، نقد شکلی و نقد (مقالۀ نقد » یمتن اصل« پیش در ، با توجه به پنج مؤلفۀلی کتابهاي اصپرسش ضمن اشاره به ،ن قسمتمناسب است در ای
  .پرداخته شود هافرضشناختی و نیز بررسی و تحلیل مبانی و پیشویژه از زاویۀ مباحث روشبه نهایی اثرو نقد به ارزیابی  ،)محتوایی

  
  .هاي تحقیقیافتهنتایج و  خالصۀ ادعا، فشردة بحث و شامل بیان :گیرينتیجه) 7(

  .شودنظران بعدي نیز توجه استمرار رویکرد آثار و نتایج علمی اثر در تتبعات صاحببه مناسب است 
  . پیشنهادهاي مشخص کاربردي براساس مفاد مقالهراهکارها و ارائۀ : پیشنهادهاي کاربردي) 8(

  .مبادرت شود) امکان در فرض(سازي اثر به توضیح و ارائۀ پیشنهادهایی درباب بومیمناسب است در این قسمت 
  )در صورت لزوم(: هانوشتپی) 9(

  .شودآورده می) انتهاي مقاله و قبل از منابع(نوشت در این قسمت، توضیحات فرعی و تکمیلی، در پی
  )در صورت لزوم( :سپاسگزاري )10(
  .نامۀ نشریهی نام نویسندگان در انتهاي مقاله طبق شیوهاساس ترتیب حروف الفبایو بر) انگلیسی فارسی، عربی و(به تفکیک زبان  منابع ختیشناشامل اطالعات کتاب :منابع )11(
  

  :تذکرات 
 نقد نامۀپرسشهاي ها و توضیحات بندمقالۀ نقد با نظر به مؤلفهساختار تنظیمی  »متن اصلی« نقد محتوایی در گانۀنقد شکلی و محورهاي ده ي چهارگانۀمحورها جا کهاز آن )1

ها ضروري است نویسندگان محترم مقالۀ نقد، پیش از تهیۀ مقاله، به پرسش ،تهیه شده) کتب ملی شوراي بررسی متون و کتب علوم انسانی نقد و بررسیفرم (و بررسی متون 
 .و توضیحات تکمیلی این فرم مراجعه فرمایند

به  فقط به بهانۀ نقد اثر، نباید ،به عبارتی. شود تبیینهاي ناقد و دیدگاه نظرهاصرفاً که مورد نقد باشد نه آن ناظر به وضعیت اثر هادر همۀ موارد، نقد و تحلیل الزامی است )2
 .نظریه و اعالم مواضع خود پرداخت تبیین و تحلیل کالم،

اي و خارج از موضوع اثر پرهیز تمرکز بر ادعاي اثر، از طرح مسائل حاشیه باشد و لذا ضمن تأکید به) ورد نقدم(ادعاي نویسندة اثر همچنین محتواي مقالۀ نقد نباید فراتر از 
 .شود

 . الزامی استمشخص در اثر  ها و مصادیقنمونه ذکرهاي نقد شکلی و نقد محتوایی، در بخش )3

ها، بیان و دیدگاه آرا و تحلیل تبیین مسائل، و بررسی بحث: دکن توجه به این موارد) نقد مقالۀ( »یمتن اصل«ر خود د مطالب ارائۀ مفاد ودر نحوة  نویسندة مقالۀ نقد است الزم )4
 گذاريو شماره تیتربندي بندي دقیق،مطالب، طبقه در ارائۀجام محتوایی سهاي جدید، همراه با نظم منطقی و انها و یافتهتحلیل نقادانه به مسائل، ارائۀادله و مستندات، نگاه 

رعایت ها، در نقل قولداري هاي بحث، امانتفرضاشاره به مبانی و پیش ،)گذاري مرتب و متمایز شودگیري با شمارهعناوین مقاله از عنوان مقدمه تا عنوان نتیجه( مباحث،
 .نامۀ نشریهعلمی و ارجاعات طبق شیوه دهیاصول منبع

تحلیل و بررسی و  )د جایگاهمعرفی اثر، نقد خاستگاه، علت انتخاب، نقد شکلی، نقد محتوایی، نق(» یمتن اصل«گانۀ هاي ششاثر درقالب مؤلفه توايل و محدر مقالۀ نقد، مسائ )5
 .)نیست برابر یک اثر فصولتفصیل و تفسیر نقد، با ( توان مقالۀ نقد نامیدهاي یک اثر را نمیفصلتوضیح یا تبیین یا تشریح عناوین و سر و لذا صرف شودمی نقد

در  هویژه منتقدانتحلیلی و بهو نظر علمی  در مقالۀ نقد باید رو از ایناثر بسیار حائز اهمیت است و » ینقد محتوای« نقد، مقالۀ» یمتن اصل« گانههاي ششمیان مؤلفهاز
 و» یگویمبهم« ،»یگویکلی« و از شده لمی، دقیقاً بیانهاي اثر با رعایت آداب و اصول عگیريها و نتیجهفرضها، مستندات، مبانی، پیشها، استداللخصوص ادعاها، تحلیل

 .شودجداً پرهیز » فتبیین و تشریح صر«

ارچوب ساختار هآمیز به مؤلف اثر پرهیز و به جاي آن، در چگویی و عبارات کنایه، از هر گونه درشتآداب اخالقی نقد علمیبا رعایت کامل  ،مقالۀ نقددر ضروري است  )6
 .ر پرداخته شوداث نقد علمیبه تنظیمی 

 .، پسندیده نیستاستنویسنده  ازطرفۀ ناقد دهندة نوعی جانبداري یکتحسین و تعریف بیش از حد از نویسندة اثر که نشان در مقالۀ نقد، تمجید و

 .راستی و ناراستی آن بسنده نشود بلکه محتواي علمی و درونی اثر نیز به دقت نقد و تحلیل شوداد نقد تنها به کیفیت ترجمه و ابع در مقالۀاي الزم است خصوص آثار ترجمهدر )7

 .، در مقالۀ نقد الزامی استمشخص شده* با عالمت  آید، مواردي کهکه درپی می ،در نمودار ساختار تنظیمی مقالۀ نقد )8

 

  20/10/1394: تاریخ تنظیم                                                                                           
  مدیر مسئول نشریه                                                                                                                  
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  پژوهشنامه انتقادي رویکرد نشریه
ادیان و  شناسی، تاریخ، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، مدیریت، زبان و ادبیات عربی، فلسفه و کالم،هاي خارجی، روانشناسی و زبانمانند علوم سیاسی، زبانبررسی و تحلیل مبانی علوم انسانی  -

  ؛شناسی و هنرشناسی علوم انسانی اسالمی، باستان، روشفقه و حقوق، اقتصاد، زبان و ادبیات فارسی عرفان،
  هاي علوم انسانی؛نابع رشتهبررسی و نقد م -
  هاي علوم انسانی؛هاي آموزشی و پژوهشی در رشتهبررسی و نقد برنامه -
  هاي علوم انسانی؛هاي آموزشی و پژوهشی در رشتههاي اجرایی و نتایج برنامهبررسی و نقد شیوه -
  ها؛هاي رفع آنهاي علوم انسانی و بررسی راه حلهاي رشتهشناسایی مسائل و چالش -
  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در ارتقاي فرهنگ جامعه؛ -
  بررسی و تبیین نقش علوم انسانی در پیشرفت دیگر علوم؛ -
  .کارهاي مناسب براي انطباق علوم انسانی با مفاهیم و اصول اسالمیها و راهبه کارگیري سیاست -

  نامه نشریه شیوه
  .هاي مبتنی بر گردآوري یا ترجمه معذور استکند و از چاپ مقالهي مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال میمعتبري که حاوهاي پژوهشی نشریه از دریافت مقاله -
محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در  همچنین حق انتشار مقاله، پس از پذیرش آن، براي نشریه. مقاالت ارسالی به هیچ وجه نباید در دیگر نشریات داخلی و خارجی منتشر شده باشد -

  .نشریات دیگر نیست
  .هاي دریافتی آزاد استنشریه در پذیرش، رد، اصالح و ویرایش مقاله -
  :ندنویسندگان محترم، فایل الکترونیک مقاله را، به همراه در خواست انتشار و مشخصات ذیل، به نشانی پایگاه اینترنتی نشریه ارسال کن/ نویسنده -

 نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛/ نام و نام خانوادگی نویسنده 

 نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛/ محل دانشگاه نویسنده ،رتبۀ علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر رشته تحصیلی، ،دانشگاهی میزان تحصیالت 

 معرفی نویسندة مسئول در صورت تعدد نویسندگان؛ 

  نویسندگان؛/ پست الکترونیک نویسندهدرج نشانی 

 هاي همراه، منزل و محل کار نویسندة مسئولنشانی، کدپستی، شمارة تلفن. 

در هر . ه استو پذیرش نهایی و چاپ آن مشروط به تأیید داوران مقاله و هیئت تحریریۀ نشری» راهنماي تدوین و شرایط پذیرش و انتشار مقاله«پذیرش اولیۀ مقاله مشروط به رعایت نکات  -
  .شودصورت، نتیجۀ داوري به نویسنده اعالم می

متن انگلیسی با قلم تایمز نیو ، 13شمارة ) B Lotus(لوتوس با قلم بی متن فارسی در ضمن،. کلمه نباشد 8000تر از صفحه باشد و در مجموع بیش 25و حداکثر  15صفحات مقاله حداقل  -
  .ارسال شود PDFنگاري و به همراه فایل حروف word 2007در برنامۀ 13شماره   )B badr( و متن عربی با قلم بی بدر 10.5شماره   )Times New Roman( رومان

    .قرار گیردها و در برابر معادل فارسی آندرون متن و داخل پرانتز  و اعالم نامشهور در متن مقاله، معادل خارجی اسامی خاص و اصطالحات تخصصی -
  :اندازة صفحات به شرح ذیل باشد -

  .باشد A4 به صورت سایز کاغذ
  .متر باشدسانتی 4.5 ←متر، راست سانتی 4.5 ←متر، چپ سانتی 5.6 ← متر،  پایین، سانتی5.6←صفحه بندي باال 

  .باشد )مترسانتی 12x18حداکثر (با اندازه متن چاپی نشریه  ها مطابقها، نمودارها، تصویرها و نقشهاندازة جدول
  شیوة استناد

  :ارجاعات مقاله، درون متنی و به شیوة زیر باشد -
: مثال. شود، نام خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار، شمارة جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر درون پرانتز آورده )داخل گیومه(براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل قول مستقیم 

  )نام خانوادگی، سال اثر ←(یا ) 1/210: 1366حقیقی، (
: 1366حقیقی، : (مثال. ورد نظر درون پرانتز آورده شودبراي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل غیر مستقیم، نام خانوادگی نویسندة کتاب یا مقاله، سال انتشار و شمارة جلد و صفحۀ منبع م

1/21-25(  
  ) Nelson,2003,115: (مثال. اصلی آورده شودرسی، به شیوة قبل و به زبان ارجاعات درون متنی متون غیر فا

در دیگر منابع، ) ,a,b,c(...در منابع فارسی  و عربی با درج حروف الفباي انگلیسی ...) الف، ب، ج، د و(سال بیش از یک اثر استفاده شده باشد، با قراردادن حروف ابجد اي در یکاگر از نویسنده
  .انتشار، آن آثار از هم متمایز شود پس از سال

: 1373انوري، (مثال . اي که مقاالت آن نویسندة مستقل دارد، نام نویسندة مقاله، سال انتشار، شمارة جلد، و صفحۀ منبع مورد نظر آورده شوددر ارجاعات درون متنی به فرهنگ یا دانشنامه
  ).»ابومحمد صالح«ذیل / 6

: مثال. آورده شود) در گیومه(و نام مدخل مورد نظر  دانشنامه، سال انتشار، شمارة جلد/ اي که مقاالت آن نویسندة مستقل ندارد، نام فرهنگهنگ یا دانشنامهمتنی به فردر ارجاعات درون
  ).»ابن سینا«ذیل : 1380دابرة المعارف فارسی، (

  .به کار رود) ibid: و در منابع انگلیسی» المصدر السابق«: در منابع عربی(» همان«جاي آن واژة متنی، ارجاعات تکراري مانند بار قبل آورده نشود و بهدر ارجاعات درون
  .خودداري شودطور کامل، تکرار گردد و از ترسیم خط به جاي نام نویسنده در منابع پایان مقاله، اگر از یک نویسنده بیش از یک اثر استفاده شده باشد، نام خانوادگی نویسنده در هر مورد، به -
  :صورت زیر آورده شوددر پایان مقاله، ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس دیگر منابع، بر اساس نام خانوادگی نویسنده، به ترتیب حروف الفبا و به -

  .نام ناشر: محل انتشار ،، شمارة چاپ، نام مترجم یا مصحح، شمارة جلد)انیکایر(صورت ایتالیک نام کتاب به). تاریخ انتشار(نویسندگان / نویسندگان، نام نویسنده/ نام خانوادگی نویسنده :کتاب
  .نام ناشر: شمارة نشریه، محل نشر، )ایرانیک(، نام مترجم، نام نشریه به صورت ایتالیک »عنوان مقاله«). چاپ ماه و سال(خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نام  :مقاله

  .، صفحه و آدرس اینترنتی)یا عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره و سال(، نام پایگاه اینترنتی »عنوان مقاله«). تاریخ دسترسی(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده  :منابع اینترنتی
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