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راهنمای تدوي و پذيرش مقاله
 .6مقاله بايد شامل قسمتهاي زير باشد:

عنوان ،چكيدۀ فارسي ،كليد واژهها ،مقدمه يا طرح مسئله ،شرح موضوع ،نتيجه ،فهرست منابع و چكيدۀ انگليسي.
 .6تنها مقالههايي قابل بررسي است كه حاصل پژوهشی بديع بوده ،قبالً منتشر نشده و نويسنده متعهد بره نشرر آن
در جاي ديگر نباشد .ضمناً مقالههاي ارسالی ،نبايد همزمان به مجلههاي ديگر ارائه شود.
 .1مسئوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهدۀ نويسنده است.
 .1حق ردّ يا قبول و نيز ويراستاري مقالهها براي مجله محفوظ است ،و مقالههاي دريافتي بازگردانده نخواهد شد.
 .7تأييد نهايی مقاله برای چاپ در مجله ،پس از نظر داوران با هيأت تحريريۀ مجله است.
 .1حجم مقاله از  67صفحه بيشتر نباشد.
 .5نقل و اقتباس از مقالههاي مجله ،با ذكر مأخذ آزاد است.
 .8چكيدۀ فارسي و انگليسی مقاله حداكثر  651كلمه باشد.
 .7مقالهها بايد طبق الگوي موجود در سايت دفتر مجله ( )http:// jhic.ut.ac.irبا حاشيه باال و پايين  ،7چر و
راست  1/7و ميانسطور  6سانتيمتر ،در محيط  ،Wordبا قلم  BNazanin 61تاي شود و چكيده ،پانويس و
منابع با همان قلم و اندازۀ  66باشد .قلم انگليسی  Times New Romanبا يك فونت كمتر از قلم فارسی.
 .61فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا و به شرح زير آورده شود:
در مورد كتاب :نام خانوادگی يا لقب ،نام ،عنوان كتاب ،نام مترجم يا مصحح ،محل نشر ،نام ناشر ،سال نشر.
در مورد مقاله :نام خانوادگي ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،سال نشر ،جلد /دوره /سال /جلد ،شمارۀ مجلره ،شرمارۀ
صفحات مقاله در مجله.
 .66درج ارجاعات مربوط به منابع در متن به صورت (نام مؤلف ،جلد /صفحه) آورده شود و در صورت اسرتفاده از دو
يا چند اثر از يك نويسنده ،نام اثر نيز آورده شود .مثال( :ابن عبدالبر ،االستيعاب75/6،؛ همو ،جامع بيان العلم ،...
 .)55ارجاعات مربوط به منابع التينی به صورت ( )Arbery,65آورده شود.
 .66ارجاعات توضيحي ،مانند صورت التين كلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در پانويس آورده شود.
 .61نويسنده الزم است طي نامهاي به سردبير مجله ،با ذكر كامل نرام و نرام خرانوادگي خرود (و سراير نويسرندگان
همكار) ،رتبۀ علمي ،آدرس ،شمارۀ تلفن و دورنگار و نشانی پستالكترونيكي خود را اعالم دارد.
 .61چنانچه مقالهاي چند نويسنده داشته باشد ،ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نويسرندۀ اول اسرت.
نام نويسنده مسؤول نفر اول نويسندگان میآيرد و نشرانی الكترونيرك در پرايين صرفحۀ اصرلي مقالره ،فقرط بره
نويسندۀ اول اختصاص دارد.
 .67پس از چاپ مقاله ،سه نسخه از مجله به نويسنده(ها) اهدا خواهد شد.
 .61ترتيب مقاالت در مجله بر اساس نظم الفبايی نام خانوادگی نويسندگان مرتب شده است.
 .65عالئم اختصاري بيشتر برگرفته از دائرةالمعارف بزرگ اسالمي (دبا) است.
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