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راهنمای تدوين و پذيرش مقاله
 .1مقاله بايد شامل قسمتهای زير باشد :عنوان ،چكيدۀ فارسی ،كليدواژهها ،مقدمه ،شرح موضوع،
نتيجهگيری ،فهرست منابع و چكيدۀ انگليسی.
 .2چكيدۀ فارسی مقاله در حد يك پاراگراف (حداكثر 150كلمه) و چكيدۀ انگليسی ترجمۀ چكيدۀ
فارسی باشد.
 .3عنوان مقاله كوتاه ،گويا و بيانكنندۀ محتويات مقاله باشد .حجم مقاله بيش از  20صفحه نباشد.
 .4مقاله در محيط  Word 2010يا نسخههای جديدتر آن حروفنگاری شود و قوانين نگارش و تايپ
رعايت شود.
 .5فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا و به شرح زير آورده شود:
در مورد كتاب :نام خانوادگی (اَشْهر) ،نام ،عنوان كتاب  ،نام مترجم يا مصحّ  ،محل نشر :نام ناشر ،شمارۀ
چاپ ،سال چاپ.
در مورد مقاله :نام خانوادگی ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،جلد (نوبت) ،شمارۀ صفحات مقاله در مجله،
سال و ماه انتشار.
چنانچه دو اثر از يك مؤلف استفاده شده باشد ،بدين صورت آورده شود:
بيرونی ،التفهيم... ،
همو ،الصيدنه.... ،
 .6درج ارجاعات به منابع در متن به صورت (نام اشهر مؤلف ،جلد /صفحه) آورده شود و در صورت
استفاده از دو يا چند اثر از يك نويسنده ،نام اثر نيز آورده شود .مثال( :رازی ،الحاوی57 /2 ،؛ همو،
الحصبه و الجدری77 ،ا.)79
 .7ارجاعات توضيحی ،مانند صورت التين كلمات ،شرح اصطالحات و غيره در پانويس آورده شود.
 .8تنها مقاله هايی قابل بررسی است كه حاصل پژوهش بديع بوده ،قبالً منتشر نشده باشد و نويسنده
متع هد به نشر آنها در جای ديگر نباشد .ضمناً مقالههايی كه برای بررسی و چاپ برای اين مجله
فرستاده میشوند ،نبايد به طور همزمان برای مجلههای ديگر فرستاده شوند.
 .9چنانچه مقالهای چند نويسنده داشته باشد ،ارسال مقاله ،تمام مكاتبات و مسؤوليت مقاله با نويسندۀ
مسؤول است.
 .10حق ردّ يا قبول و نيز ويراستاری مقالهها برای مجله محفوظ است و دفتر مجله از استرداد مقالههای
دريافتی معذور است.
 .11مسؤوليت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی بر عهدۀ نويسنده است .نقل و اقتباس از
مقالههای مجلۀ پژوهشنامه تاريخ تمدن اسالمی با ذكر مأخذ آزاد است.
 .12ترتيب مقاالت در مجله بر اساس نظم الفبايی نام خانوادگی نويسندگان است.
پس از چاپ يك نسخه از مجله به نويسنده(ها) اهدا خواهد شد.
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