
  سخني با نويسندگان

  دانشوران ارجمند، همكاران گرامي

  سالم و احترامبا 

 به منظورقرار گرفته  عزيزاندر اختيار  فايل حاضر كه براي نگارش مقاله

ها و جلوگيري از اتالف وقت و نيروي  دست كردن مقاالت فصلنامه يك

  . فراهم آمده است ما در بخش توليد و انتشارش انهمكار

مستحضريد كه فرايند انتشار يك مقاله از زمان سفارش و نگارش تا 

بر و  سازي و توليد و نشر كاري است مشكل و زمان بررسي و آماده

نداشتن نظم . هاي نقد براي انتشار دچار محدوديت زماني هستند فصلنامه

و انضباط در زمان توليد سبب راه يافتن اشتباهات و خطاهاي بسيار در 

كاهد و اين موضوعي است كه سبب  ها مي ود و از ارزش فصلنامهش كار مي

بنابراين، نويسندگان گرامي . شود كاسته شدن از ارزش مقاالت نيز مي

است از سر لطف و مراعات حال همكاران ديگرشان كه در شايسته 

سازي و توليد محتوا را بر عهده  ها وظيفه آماده واحدهاي مختلف فصلنامه

، در سامان دادن به ها ك به باال رفتن كيفيت فصلنامهو نيز كم دارند

كه نوعي همياري و  »يطاقتكليف بما ال«بكوشند و اين را نه نوشتار خود 

  .به شمار آورندرشد و تعالي نقد و پژوهش  برايفرهنگي مفيد همكاري 

  پيشاپيش از همكاري سروران گرامي سپاسگزارم

  مجيد جليسه

  خانه كتاب معاون آموزش و پژوهش موسسه



  ها به فصلنامه مقاالت ارسالتدوين و  يراهنما
  :هاي زير باشد هر مقاله بايد داراي بخش .1

 گانه يا نويسنديسندنام نو ي؛عنوان كامل مقاله به فارس: صفحة اول •

ه است، يسندنواگر مقاله داراي دو يا چند ( يسيو انگل يبه فارس

 ي؛ رتبة علم)مشخص شوديد دار مكاتبات با عهدهمسئول و  نويسنده

 ي در پانويس؛به فارس يسندگاناز نو كيو نام مؤسسة متناظر هر 

 يو نشان يپست ينشان: دار مكاتبات شامل عهده يسندهكامل نو ينشان

حداكثر ( يفارس يدةچك .در پانويس يكي و شماره تلفنپست الكترون

 ؛ )كلمه ششحداكثر ( يديكل يها ؛ واژه)كلمه 150
موجود مشخصات كتابشناسي اثر نقد شده، مطابق الگوي : صفحه دوم •

  .قالبدر 

هاي  ها و بخش معرفي اجمالي اثر و فصل(شامل مقدمه : متن اصلي •

نويسنده در  يكردروش و روآن، در صورت نياز معرفي نويسنده، بيان 

؛ فهرست منابع؛ )يبحث و بررس(؛ بدنة مقاله )پژوهش و نگارش اثر

 .يمضما
 :در تنظيم متن مقاله موارد زير رعايت شده باشد  .2
 .باشد كلمه 6000تا  3000از ) كل مقاله(ت مقاله تعداد كلما •
و بر   در قالب مقاالت فصلنامهو يا باالتر  2007Wordبرنامة در  •

  .ارسال شود docxاساس شيوه موجود در آن تايپ شده و با فرمت 

 يالخط مقاله بر اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارس رسم •

سندگان گرامي پيش از شود نوي پيشنهاد مي(شده باشد  يمتنظ
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گيري  افزار ويراستيار غلط ارسال مقاالت، يكبار متن آن را با نرم

 ).كنند
 . مقاله باشد يدر انتهاها  نوشت يپ وصفحه  يدر انتهاها  يسپانو •
ها به زبان  و كتاب افراداصلي نام  ي،تخصص يها هواژ ،اصطالحات •

و تكميلي به  ياضاف يحاتتوضو  آورده شود يسنو در پا... و ، انگليسي

 1.آورده شود نوشت يپ صورت

واژه به صورت جدا از متن با  از چهل يشب يممستق يها قول نقل •

  .درج شود Quoteاستايل 

مشخص  book titleا استايل ها و مجالت در داخل متن ب نام كتاب •

«»  يومهكوتاه در داخل گ يها و نام مقاالت، شعرها و داستانشده 

  .يردقرار گ

شود  متني بوده و اگر دستي وارد مي به صورت درون عات مقالهارجا •

در ). صفحات/جلدشمارة : سال ي،نام خانوادگ(: مطابق اين الگو باشد

از چپ به راست عمل ي ولي همانند منابع فارس فارسي، يرمنابع غ

.شود
براي كتابهايي با دو مولف و بيشتر يا داراي چند صفحه به  2

 :شكل زير عمل شود

                                                      
نوشت ايجاد  خواهيد پانويس يا پي براي درج پانويس در متن نوشته در محلي كه مي. 1

+ F+Altسپس براي درج عدد پانويس در پايين صفحه كليدهاي . يك كنيدكنيد كل

Ctrl نوشت در انتهاي مقاله كليدهاي  و براي درج پيD+Alt +Ctrl را فشار دهيد.  

وارد رفرنس  2007در برنامه ورد  يانهارجاعات و منابع با را يريتثبت و مد براي. 2
References واحد نوار ابزار از چپ  ينسوم. يدشوCitations & Bibliography 

 ,Insert Citation, Manage Sources, Style: است ينهاست كه شامل چهار گز
Bibliography .نامه يوهش يل،استا ينهگز يياز نوار كشو Chicago ينيدرا برگز .

 Add هينو بر گز يدشو Insert Citationمنبع الزم است وارد  يكوارد كردن  يبرا
new source رو  روبه يرز ينكه در آن با عناو شود يباز م يا پنجره. يدكن يككل

نوع منبع خود  توانيد يم ينهگز ينا يياز نوار كشو: Type of source :بود يدخواه
سند، مقاالت  ي،گزارش، اثر هنر ي،ادوار يهكتاب، مقاالت نشر: يدرا انتخاب كن

: نمونه يبرا(پس از انتخاب نوع منبع  ... .و يلم،ا، فه ها، گفتگوها و مصاحبه كنفرانس

مشخص شده وارد  يرا در فضا) Author( يسندگاننو يا يسندهنام نو يد، با)كتاب
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براي دو مولف و صفحات ) [45- 33: 1372ليدي و حسن، ها( -

 ؛ ]پشت سر هم
براي بيشتر از دو ) [95و  33: 1372، ...هاليدي و حسن و( -

 ].مولف و استفاده از دو صفحه جداگانه
شود، از اين الگو پيروي  اگر فهرست منابع به صورت دستي وارد مي •

  :شود

نام و نام . نام كتاب). انتشار يختار. (نام ي،خانوادگ نام :كتاب) الف

  .ناشر: محل نشر. نوبت چاپ. جلدتعداد . مترجم يخانوادگ

                                                                                                        
در آنجا . يدكن يككل Edit ينهگز يبهتر است رو يسندهوارد كردن نام نو يبرا. كرد

 يورجان جون«مثالً، در ( يدرا وارد كن يانينام كوچك، و نام م ي،نام خانوادگ

. تا نام مورد نظر ثبت شود يدرا بفشار Addو ) است يانينام م يورجون ،»واشنگتن

پس . يدوارد كن Titleعنوان اثر را در بخش  يدحال با. ياييدب يرونكرده ب Okبعد 
محل نشر كتاب و  يبترت ينو به هم يسيدبنو Yearاز آن، سال انتشار اثر را در 

مانند  يگرورود اطالعات د يبرا. يدوارد كن Publisherو  Cityدر  يبترتناشر را به 
الزم است ... و يراستنام مصحح، تعداد چاپ، شماره و يراستار،نام مترجم، نام و

اطالعات را در  ينو ا يدرا فعال كن show all bibliography fields ينهگز يكت
ان ينام منبع در م Okبه محض ورود اطالعات و زدن . يدقرار ده يكهر  يژهمحل و

 يدكن يكمنبع كل يورود شماره صفحه، رو يبرا. دو پرانتز در متن ظاهر خواهد شد
 كينام داردكل Citation Optionsفلش سمت چپ كه  يرو. ديآدر يبه رنگ آب تا
نجره پ. يدكن يككل Edit Citation ينهگز يرو. شود يباز م يديپنجره جد. يدكن
اگر كتاب چند (در آن شماره صفحه را وارد كرد  توان ميكه  شود يباز م يگريد

و سپس بدون فاصله شماره صفحه  يز،، بعد كاراكتر مملدبود، ابتدا شماره ج يجلد
 يكاف فقط .ثبت خواهد شد يزشماره جلد و صفحه ن Okبا فشردن . )يدرا وارد كن

 ياستفاده از همان منبع در دفعات بعد يبرا. يدكن يرا معرف يمنبع يكباراست 
 يدمالحظه خواه. يدو آن را باز كن يدبرو Insert Citationاست دوباره به  يكاف

 يكنام منبع مورد نظر كل يرو. جا ثبت شده است كرد كه فهرست منابع شما در آن
  .يدصفحه و جلد را وارد كن مارهآنگاه ش. تا وارد متن شود يدكن

نوار . يدكن يكو كل يدمتن برو يبه انتها كافي استمقاله  يگرفتن كتابشناس براي
 يككل Insert Bibliography ينهگز يو رو يدرا باز كن Bibliography ييكشو

 .مقاله حاضر شود يتا فهرست منابع در انتها يدكن
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نام . »نام مقاله«). سال انتشارمقاله. (نام ي،خانوادگ نام :مقاله )ب

سال، . دوره). ياهبا حروف مورب و س( يكيالكترون يةمجله و نام نشر

  .شماره، شماره صفحات ابتدا و انتهاي مقاله

  .شوند يهته  Excelدر نرم افزار المقدور يها حتنمودار •

  .شوند يطراح Wordافزار  ها در صورت امكان در نرم جدول •

با  يقدق طور ها و نمودارها، به ها، جدول ها، شكل محل ارجاع عكس •

 Captionبا استايل خط مجزا در متن  يكها در  ذكر شمارة آن

 .نوشت باشند يپ يازعنوان و در صورت ن يدارا ه باشد ومشخص شد
بر  هاي به كار رفته در مقاله، افزون و عكس ها و نمودارها جدول •

الزم است با كيفيت مطلوب به طور ، ارسالي گرفتن در متن مقاله قرار

 .جداگانه ارسال شوند

 توجه
در قالب حاضر  دادن آنقرار براي نگاري شده،  تر حروف پيشاي  اگر مقاله

بعد از كپي ، بدين منظور. كپي كرداين فايل الزم است متن نوشته را در 

 V+Alt +Ctrlكليدهاي كردن آن در اين قالب، pasteبراي  ،كردن نوشتار

 Unformatted Unicode(را فشار دهيد و از پنجره باز شده گزينه آخر 

Text ( را انتخاب كردهOk توجه داشته باشيد كه با اين نوع . كنيد

Copy-Paste شود و  حذف مي ي نوشتار پيشينها نوشت ها و پي پانويس

  .ها را از متن اصلي دوباره به اين متن منتقل كنيد بايد آن


