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 های کلّی مقالهویژگی . 1

 پذیرد.فارسی و انگلیسی مقاله می عربی، این کنفرانس به سه زبان -

 .مقاله باید نتیجه تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد -

 ه، پس از تأیید هیئت داوران به آگاهی نویسنده خواهد رسید.پذیرش علمی مقال -

 مسئولیّت مطالب و درستی محتوای مقاله بر عهده نویسنده است. -

 .باشد صفحه 20 صفحه و حداکثر 15حداقل حجم مقاله  -

 حتماً ایمیل) ایمیل تحصیلی، رشته تحصیل، یا تدریس محلّ دانشگاه علمی، مرتبه نویسنده، کامل نام -

 .شود ضمیمه ایجداگانه صفحه در نویسنده همراه شماره و (دانشگاهی باشد

  
 مقاله اجزای. 2 

 : نام کلّی مقاله که گویا و بیانگر محتوای مقاله باشد.وانعن -

شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، مرتبه علمی، رشته تحصیلی، دانشگاه محلّ تدریس  مشخصات نویسنده: -

 یا تحصیل.

سئله، م بیان از کلّی تصویری شامل( کلمه 250 - 150 های محدود )بین: شرح جامعی از مقاله با واژهدهچکی -

 بندی آن خودداری شود.هاست که باید تنها در یک بند تهیه و از پاراگرافهدف، روش تحقیق و یافته

 هاست.له بیش از سایر واژه: شامل پنج تا هفت واژه تخصّصی که اهمّیّت آنها در مقاهای کلیدیواژه -

های پژوهش، روش، هدف و ذکر پیشینه پژوهشی مقاله )به اجمال( و بیان : شامل بیان مسئله، پرسشمقدّمه -

 های نویسنده در این زمینه است.نوآوری

 های محتوایی و... .بندی: شامل متن اصلی مقاله، مبانی نظری، بحث و تحلیل، تقسیمپیکره اصلی -

 : شامل نتایج منطقی و مفید مقاله که دستاورد پژوهش و پژوهشگر است.هنتیج -

 آید.درصورت وجود توضیحات ضروریِ اضافی طی متن، در انتهای مقاله و پس از نتیجه می:نوشتپی -

 نامه مجلّه.نویسی ارجاعات مقاله برمبنای شیوه: فهرستمنابع -



 واژه 500تا  300چکیده که در انتهای فایل اصلی مقاله می آید، باید  : تعداد واژگانو عربی چکیده انگلیسی -

 شود.تایپ  12با اندازه  Times New Roman قلم با و باشد

  
 . شیوة تنظیم متن3

تردیشنال برای عبارات فارسی و قلم  (B Nazanin) 13ب. نازنین ، به قلم )فونت( A4 صفحة بر باید مقاله -

 word) 2010پرداز واژهدر محیط  1( برای عبارات عربی با فاصله سطر Traditional Arabic 14) 14عربیک 

 .شده باشدنوشته  (2010

 بیاید، جدول و پرانتز درون که مطلبی هر و شعرها پرانتز، داخل ارجاعات منابع، کلیدی، هایواژه چکیده، -

 اندازه باید شعرها جز به موارد این همه بیعر مقاالت در و شود نوشته 11 اندازه با باید فارسی مقاالت در

 .شوند نوشته بُلد و 13 قلم اندازه با است الزم نیز عربی ابیات. باشد 12 قلمشان

ی شروع شود؛ البته سطر نخستِ زیر هر عنوان، نباید تورفتگی داشته تورفتگ مترسانتی نیم با بند، هر ابتدای -

 باشد.

 همان با و هرطرف از تورفتگی مترسانتی یک با و اصلی متن از جدا سطر، نجپ از بیش مستقیمِ هایقول نقل -

 .شود نوشته عربی در 12 اندازه و فارسی در 11 اندازه با ولی قلم،

 .شوند( بُلد) سیاه باید بخش هر ی(تیترها) هاعنوان -

 یا کتاب نام بُلدکردن از لذا قرارگیرد؛ گیومه درون مقاالت عنوان و شود ایتالیک مقاله متن در هاکتاب عنوان -

 .شود پرهیز آن قراردادن گیومه درون

  
 . شیوة تنظیم فهرست منابع و نحوة ارجاع به آنها 4
   

 . ارجاع داخل متن2-4

برای شماره صفحات و « ص»به نوشتن .خانوادگی مؤلّف یا نام معروف، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحاتنام -  

 (136 -122همچنین اعداد از راست به چپ نوشته شوند؛ مثل ) .ها نیازی نیستبرای سال« ش»یا  «ق»، «م»نیز 

 مثل قرارگیرد؛ پرانتز داخل شده،گفته ترتیببه آن نشانی و گیومه داخل باید( مستقیم قولنقل) ارجاعی متن -

 .است جلد شماره نشانه میزم از قبل 9 مثال این در که( 9/602: 1993علی،) یا( 38: 1979 الهواری،)

ود، هرکدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک ش داده ارجاع نویسنده یک از اثر چند به متن در اگر -

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر مشخص خواهد شد.می

  



 بع(منا) پایانی ارجاع .3-4

 کتاب به ارجاع .1-3-4

  مترجم، یا مصحّح خانوادگینام و نام کتاب، نام ،(انتشار سال) مؤلف، نام معروف، منا یا مؤلّف خانوادگینام -

 نخست چاپ از غیر هاییچاپ از که درصورتی) چاپ نوبت ،(«انتشارات» واژه ذکر بدون) ناشر نام: نشر محلّ

 (.ایدکرده استفاده

 )بولد( یا قراردادن آن در گیومه پرهیز کنید. کردنشود؛ بنابراین، از سیاهنام کتاب کج )ایرانیک( نوشته می -

 مقاله به ارجاع .2-3-4

 یا مصحّح خانوادگینام و نام ،(گیومه داخل) مقاله اصلی عنوان ،(انتشار سال) مؤلف، نام مؤلّف، خانوادگینام -

دوره یا چندمین سال  صلنامه و مجلّه )ایرانیک و بدون ذکر واژه مجلّه و...(،ف یا دانشنامه اصلی عنوان مترجم،

 انتشار، شماره، صفحاتی که مقاله در آن آمده است.

 شود.گیرد و کج یا سیاه نمیعنوان مقاله تنها در گیومه قرارمی -

  نامهپایان به ارجاع .3-3-4

اد راهنما، خانوادگی استشده، نام و نامعنوان رساله، مقطع دفاع ،(انتشار سال) مؤلف، نام مؤلّف، خانوادگینام -

 نام دانشگاه و دانشکدة محلّ تحصیل دانشجو.

 و گیردقرارمی گیومه در تنها ارشد کارشناسی نامهپایان عنوان و شودمی نوشته( ایرانیک) کج دکتری رساه نام -

 .شودنمی سیاه یا کج

 . ارجاع به نسخه خطّی و اسناد4-3-4

م کتاب یا رساله خطّی یا نسخه عکسی، شماره نسخه، محلّ نام مشهور مؤلّف، نام مؤلف، )سال انتشار(، نا -

 نگهداری.

 بر افزون هامیکروفیلم برای و آرشیو نام دسترسی، و بندیطبقه شماره سند، عنوان تاریخی، اسناد به ارجاع در -

 لّ نگهداری، ضروری است.مح و میکروفیلم شماره ذکر کتاب، مشخصّات

 نترنتیهای ای. ارجاع به وبگاه5-3-4

خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه )درون پرانتز با یک فاصله بعد از نام نویسنده(، نام -

 عنوان مقاله یا اثر )داخل گیومه(، نشانی الکترونیکی وبگاه.

 زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع موجود نباشد. و ضرورت حدّ در مطالبی چنین به ارجاع -


