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 راهنمای تدوين مقاالت

مرروارد زیررر را لحررا  و  ،مقالررة خررود از صرراحب نظررران و نویسررندگان محترررم انتظررار دارد کرره در ترردوین  

 آنها به دفتر نشریّه ارسال فرمایند. ،بعد از اعمال

ای کرره در زمینررة ترراریخ، زبرران و ادبیّررات فارسرری     هرگونرره مقالرره  خههم مشههی هیههأت تيريريّههم:  

هررای باسررتانی ایررران( نوشررته شررود و از ارز  علمرری الزم برخرروردار باشررد،       )فرهنررگ، تمرردّن و زبرران  

احتمرراالی چرراپ در مجلّرره، پ یرفترره خواهررد شررد. هیرر ت تحریریّرره در ردّ یررا قبررول و نیررز       برررای بررسرری و

 حکّ و اصالح مقاالت آزاد است.

مقرراالت رسرریده، نخسررت توسّررح هیرر ت تحریریّرره مررورد بررسرری قرررار خواهنررد        بررسههی مقههاالت: 

گرفررت و در صررورتی کرره مناسررب تشررخید داده شرردند و در چررارچوب تخّصصرری موضرروع نشرررّیه         

نفررر از داورانرری کرره صرراحب نظررر باشررندا ارسررال خواهنررد شررد.   دورار داشررته باشررندا برررای ارزیررابی برره  قرر

 شود.برای حفظ بی طرفی، نام نویسندگان از مقاالت ح ف می
 مقاالت تهیّة ساختار و روش

 :فرمایند رعایت مقاله تنظیم در را زیر نکات محترم، نویسندگان است الزم
باشد و رعایت اساس دستور خح فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شدهالخح مقاله، بررسم. 1
 .الزامی استها نوشتن واژهفاصله در نیم
پایین  ،8/3 صفحه باالی ة)حاشیمجله قطع ابعاد در شدهتایپ صفحة11باید  حداکثر در  مقاله .1

 Word ةربرنامر از استفاده با و  (مترسانتی 3/4راست و چپ ةو حاشی 83/4صفحه

Bzar=15، متر باشدسانتی 3/1 ها،تنظیم و تایپ شود و تورفتگی ابتدای پاراگراف. 
و منابعی  (صفحه ةشمار: انتشار سال مؤلّف، خانوادگی نام) به صورت متن در داخل ارجاعات .5

مؤلف اول و دوم و همکاران، سال انتشار: خانوادگی که بیش از یک مؤلف دارند، به صورت )نام 
 .فارسی، همانند منابع فارسی عمل شوددر مورد منابع غیرشود. ارة صفحه( آوردهشم
استفاده شود: « همان»ارجاع تکراری به یک منبع، به جای نام نویسنده یا نویسندگان از واژة  -

 (31)همان: 
 ،ژهچهل وابیش از های شوند و نقل قولقرار داده »«، داخل گیومه فارسی های مستقیمقولنقل -
 .( درج شود11)با قلم شمارة  و متر( از طرف راستسانتیاز متن با تورفتگی )نیم  داصورت به
 (31-43: 1581شده، به شکل مثال نوشته شود: )ن.ک: کریمی،نقل قول خالصه یا استنباط -
: 1576 ، به نقل از منصور،1975پیاژه ) برگرفته از منبع واسطه، به شکل مثال نوشته شود: نقل قول -
31) 
-داخل پرانتز فقح یک بار آورده ها و اصطالحات نام نوس درجلوی آنها و درمعادل التین واژه. 4

 شود.
 شود.نوشته راست بم چپها، از عددنویسی فصول و بخش. 3
 ها ، ترجیحای در متن در کنار توضیحات مربوط قرار گیرند.ها، نمودارها و عکسجدول .6



 

 : شود تنظیم اساس این بر دبای مقاله ساختار .7
 کلیدی. هایواژه چکیده و نویسندگان، یا نویسنده نام  مقاله، : عنوانصفية اول

 .باشد مقاله موضوع از روشنی بیان ةدربردارند و دقیق کوتاه،:  عنوان -
دار نام نویسندة عهده شود و نوشته چپ  سمت و عنوان زیر در :نام نويسنده يا نويسندگان -

به  مربوط ةیا موسّس مرتبة علمی و نام دانشگاه زیرنویس، در ود وات با ستاره مشخد شمکاتب
  هریک از نویسندگان به ترتیب ذکر  شود.

شود و وپنجاه کلمه و به دو زبان فارسی و انگلیسی نوشتهباید در صدوپنجاه تا دویست:  چکیده -
 عبارت به باشد. پژوهشی هاییافته و کار رو  پژوهش، اهمیّت و ضرورت موضوع، معرّفی شاملِ
  ایم.یافته چه و ایمگفته چگونه ایم،گفته چه که شود بیان باید چکیده در دیگر،

 و کندمی بحث آنها محور حول مقاله که هایی استواژه تریناساسی:  های کلیدیواژه –
):(  عالمت ،«های کلیدیواژه » عنوان مقابل در. واژه باشد 6 تا 5 بین باید است و مقاله ت کید مورد

 از هم جدا شوند. (،) ویرگول عالمت نظر با مورد  یدیکل هایواژه آن، از بعد و شودگ اشته
منابع و در  فهرست و هاگیری، یادداشتنتیجه بحث، مقدّمه، : به ترتیب شامل: صفيات بعدی

 نگار  هر قسمت، موارد زیر رعایت شود:
 در. اصلی بحث به ورود برای مخاطب ذهن شدن آماده جهت است ریبست  مقدّمه،:  مقدّمم -

 خواننده برای بحث متن از روشنی فضای  تا شودمی بیان جزء به کل از موضوع معموالی مقدّمه
 .گیرد قرار نظر مدّ مقاله ةهای پژوهشی در مقدّمکه بیان هدف است ضروری همچنین  شود حاصل

 گ اری مقدمه به ترتیب زیر ضروری است:شمارهبندی و در نوشتن مقدمه، تقسیم
 .شودآورده توضیيات همراه به مقدمه( .1گ اری )بدین صورت:عنوان مقدمه با شماره

 ه )همراه با توضیحات(ئلبیان مس .1-1

 تحقیق )همراه با توضیحات( آورده شود ةنیپیش .1-1
 )همراه با توضیحات(. پژوهشضرورت و اهمیت  .1-5
 و مشخد 1 شمارة با است. بحث باید  تحقیق نتایج و هااستدالل تفسیر، تحلیل، شامل: بيث -

راست بم ها باید از گ اری)شماره .شود تنظیم... و 5-1 ،1-1 ،1-1 صورت به بحث فرعی عناوین
 باشد.( چپ
 .شودمی مشخد 5 شمارة با و است بحث و هایافته ةفشرد ذکر شامل: گیرینتیجم -
ها و به طور کلی مطالبی که جزو اصل مقاله نوشت، پیها ، ضمائمشامل ِپیوست :هايادداشت -

 رسد.نیست امّا در ایضاح موضوع نوشته، ضروری و مناسب به نظر می
 به ها و...، به شکل الفبایی وها و مقالههای جداگانه، شامل کتابدر بخش  : منابع هرست منابع -

 :شوند ارائه زیر صورت
 بع هرست منا

 هاکتاب -
نام مترجم یا مصحّح. نوبت   (.پررنگ شود) کتاب نام(. نشر سال. )نویسنده خانوادگی، نام نام -

 .ناشر: انتشار محلچاپ. 



 

تهران: علمی و چاپ دوم. . های رمزی در ادب  ارسیرمز و داستان(. 1567پورنامداریان، تقی. ) -
 فرهنگی.

کاظم ة ترجم (.پژوهشی در  ادو و دين )ينزر ةشاخ(. 4158). جورججیمز ،فریزر -
 .آگاه:هرانت. چاپ دوم .فیروزمند

 هايی کم دو نويسنده دارند:کتاب
پررنگ ) کتاب نام(. نشر سال)نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة دوم.  -

 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.شود
علی پارسائیان و ترجمة . روش تيقیق کیفی(. 1577ارشال، کاترین و راسمن، گرچن ب. )م -

 .تهران: انتشارات دفترپژوهش های فرهنگی ی.د اعرابسید محمّ
 هايی کم بیش از دو نويسنده دارند:کتاب

 نام (.نشر سال)نام خانوادگی، نام نویسندة اول و نام خانوادگی، نام نویسندة دوم و همکاران.  -
 .ناشر: انتشار محلنام مترجم یا مصحّح. نوبت چاپ.   (.پررنگ شود) کتاب
. ترجمة فرزانه طاهری. مبانی نقد ادبی(. 1576مورگان، لی و همکاران. ) اگرین، ویلفرد -

 تهران: نیلوفر.
 ا مانند مثال زیر: های يک نويسنده در يک سالار اع بم کتاب

. زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی. تهران: نامملغت(. الف1577دهخدا، علی اکبر. ) -
 دانشگاه تهران

 امیرکبیر.. تهران: امثال و حکم(. ب1577دهخدا، علی اکبر. ) -
ها و بر اساس نام ، درپایان فهرست کتابهايی کم نام نويسندة آنها مشخص نیستکتاب

 کتاب مرتب شوند:
 اکبر علمیعلی :تهران .زییف طسوجی تبریعبداللط مةترج (.1518. )ل(یو ل هلی)الف ل شم کيهزارو -

 و شرکا.

 
 هامقالم
 .شماره، صفحه جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان»)سال نشر(. . نویسنده نام خانوادگی، نام -

 هایی که بیش از یک نویسنده دارند:مقاله
نویسنده. )سال  نام خانوادگی، نویسنده و نام نام خانوادگی، نویسنده و نام نام خانوادگی، نام --

 .شماره، صفحه جلد،. مجلّه نام. «مقاله عنوان» نشر(.
 های الکترونیکیمقالة نشريّم

 برای.  } دوره، علمی ة. )سال انتشار(. عنوان مقاله. عنوان مجلّیا نویسندگان اطّالعات نویسنده -
 .الکترونیکیبرای انگلیسی{. مقاله )دسترسی در تاریخ(. نشانی  .no و فارسی

ای و افزارهای کتابخانههای بازیابی اطّالعات بهینه در نرمطرّاحی سیستم .(1579گزنی، علی.) -
: از طریق نشانی. 1583آذر  11.دسترسی در  1-1،  .16رسانیرسانی. علوم اطّالعاطّالع

http://irandoc.ac.ir/ETELAART/16/16_1_2_7_abs.htm   



 

 مقالة مجموعم مقاالت
اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان مجموعة مقاالت، }ویراستة{ نام  -

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-ویراستار)ان(، شمارة صفحة ابتدا }
(. بررسی دیپلوستومیازیس در الی ماهی تاالب 1584.)، محمدرضادقیق روحی، جواد، و بابا مخیر -

ت سیزدهمین کنفرانس سراسری و اوّلین کنفرانس بین المللی زیست شناسی انزلی. در خالصة مقاال
 .. گیالن: دانشگاه گیالن54-15ایران، ویراستة ریحانة سریری، 

 هامقالة کنفرانس
عنوان مقاله.}در{ عنوان همایش، محل همایش، روز و ماه  )سال انتشار(. نویسنده. اطّالعات -

 .برگزاری
بر بلوغ آزمایشگاهی، از  DEHP (. ت ثیر1584. )سپهری، حوریّه ی، حسین وو ایمان دالمن، اعظم -

شده در چهاردهمین کنفرانس سراسری های نابالغ مو . پوستر ارائهسرگیری میوز و تکوین اووسایت
 .شناسی، گیالنزیست

 مقالة دانشنامم
}ویراستة{ نام ویراستار)ان(،  اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. }در{ عنوان دانشنامه، -

 .{ انتهای مقاله. ناشر: محل نشر-شمارة صفحة ابتدا }
: 1رسانی، ویراستة عبّاس حرّی، ج. المعارف کتابداری و اطّالعه(. ربح. در دایر1581) نجال. حریری، -

871-874. 
 های علمی  نّیگزارش

 .  طرح پژوهشی{. محلّ نشر: ناشراطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان گزار . }گزار -
سال  41تا  13(. بررسی الگوی کاربری اینترنت در بین افراد 1586بهزاد.) دوران، گنجی، احمد، و  -

طریق از  .شهر تهران. گزار  طرح پژوهشی. تهران: پژوهشگاه اطّالعات و مدارک علمی ایران
 : نشانی

http://www.itna.ir/archives/84-85-ITAnalyze/004088.php 

 

 ر )کتاب(استناد برگر تم از منابع ديگ -

اطّالعات نویسنده. )سال انتشار(. عنوان اثر }ایتالیک{. ناشر: محلّ نشر ]اطّالعات اثر مورد استناد[. }نقل 
سال انتشار اثر  عنوان اثر اصلی )محلّ نشر: ناشر،اثر اصلی، یا نویسندگان  در{ نام و نام خانوادگی نویسنده

 .(، صفحة مورد استناد در اثر اصلیاصلی

. تهران: انتشارات توکا. نقل در احمد اصول بازاریابی و مدیریّت امور بازار(.  1536عراقی، حمیدرضا.)  -
 .111(، 1585داور ونوس و عبدالمجید ابراهیمی، مدیریّت بازاریابی )تهران: سمت،  ،روستا

 هاها و رسالمناممپايان -

 نامه یا رساله. نام استاد راهنما. نام دانشگاه یا مؤسسه.)سال دفاع(. عنوان پایان اطالعات نویسنده.



 

 ةنامی و سالمت روانی. پایانلای ادراک خود در زمینه تحو(. بررسی مقایسه1574) .خامسان، احمد -
 .شناسی تربیتی، دانشگاه تهرانکارشناسی ارشد روان

 استناد بم اينترنت: -

- Laporte RE, Marler E, AKazawa S, Sauer F . The death of 

biomedical journal. BMJ. 1995; 310: 1387-90. Available from: 

http:/www.bmj.com / bmj/archive. Accessed September 26, 1996. 
  
 کلی نگارش راهنمای -ب 

 و است سجاوندی عالئم کارگیریبه در ، خصوصایمقاله نیازمند اصالحات نگارشی و ویرایشی
 فارسی زبان فرهنگستان «دستور خم  ارسی» ةجزو اساس بر محترم ةنویسند که است الزم
 .دهند قرار بازنگری مورد را مقاله
 .""فارسی غیر ةگیوم نه شود، استفاده »«فارسی ةاز گیوم-
 گ اشته Spaceیک گیومه، و پرانتز از بیرون بعد و قبل ةکلم بین ها،گیومه و قبل از پرانتزها -

 پرانتزها عالمت ولی شود
 و فرهنگ» ةمجلّ در مقاله این: مثال باشندا چسبیده آنها درون هایشماره یا کلمات به هاو گیومه
 ت.اس شده چاپ «رسانه
 و باشد چسبیده خود از پیش کلمات به ویرگول نقطه دونقطه، نقطه، کاما، -
 .باشد داشته فاصله بعدی کلمات از Space یک ةواسط به
 .شوند آورده( صفحه: مؤلف،سال) صورت به و شود داده قرار پرانتز داخل متن، درون منابع ةکلی -
 استفاده «ة»برای کلمات مختوم به های غیرملفو ، در حالت مضاف و موصوف، از عالمت  -

 :شود
ای ة خودنوشت به جنامی او / زندگیاو به جای نامه ةنام ی من / من به جای خانه ةخان

 و...ی خودنوشت نامهزندگی
تحقیق،  ةبررسی، پیشین ةتر کیباتی مثل: زمینه بررسی، پیشینه تحقیق، رابطه خدا به صورت: زمین

 شوند.خدا نوشته ةرابط
شودا مثال: علی، عِلّی/ شود، عالمت تشدید گ اشتهدر موارد الزم و مواردی که موجب ابهام می -

 مبین، مبیّن
 :شودا مثال رعایت الزم تمام موارد در «فاصلهنیم»  - 

 جای به «استنوشته» مانند دارای فعل معین افعال ،«رود می» جای به «رودمی» افعال استمراری:
 مرکب کلمات و «بردن کار به» جای به «کاربردنبه» ب مانندمرک افعال ،«است نوشته»

 به «بندیطبقه»، «کریم خان»به جای « خانکریم»، «باستان شناسی»به جای « شناسیباستان» مانند
 به «ایجامه»مانند  وحدت/ نکره ی ،«نجیب زادگی»به جای « زادگینجیب»، «بندی طبقه»جای 
 .شودنوشته...  «ای جامه » جای



 

 از استفاده اند، باشده تشکیل جزء چند یا دو از که هاییکلمه و ها،فعل پسوند جمع، ی«ها» -
 .شوندنوشته جدا صورت به فاصلهنیم
 شود: قرار داده»« عالمت نقطه، قبل از ارجاع منابع و در حالت نقل قول مستقیم، در داخل گیومه  -

. است  ناصری عهد اوایل و محمّدشاه و شاهفتحعلی عهد فضالی از تبریزی، طسوجی عبداللطیف
 شبهزارویک ترجمة ینهم است،مانده جا به او از که اثری تنها و بوده فاضل مردی شخد این»

 بهار،) «.استکرده ترجمه قاجار، محمدشاه برادر میرزا، بهمن شاهزاده فرمان به را آن که است
1353/5: 569) 
تا در نهایت به کشف الگوی  دهد ارائه روایت از ساختاری توصیفی تا کندمی تال  شناسیروایت

 (99:1581کند. )ن.ک: برتنز،ممکن می عامی برای روایت دست یابد که در حقیقت تولید معنا را
های دیگر سجاوندی از قبیل ویرگول و نقطه ویرگول، بعد از پرانتز واو عطف و عالمت -

 مشخصات منبع بیاید:
 فرمان به را آن که است شبهزارویک ترجمة همین مانده، جا به از طسوجی  که اثری اگرچه تنها
، همین کتاب به تنهایی نشان (569: 1353/5 .ک: بهار،ن)« استکرده میرزا ترجمه بهمن شاهزاده

 و شیرین حال عین در و استادانه و متین نثری و داشته تمام استادی و ذو  حسن»دهد که او می
 ( 119 :1569خانلری، ناتل.« )دارد شیوا

 که کنندمی اطال  خالقه آثار از ایدسته به خاص طور به را روایت لفظ غالبای شناسانروایت
 را آن بیشتر، و( 9: 1588لوته،) «استشده واقع مکان و زمان در که رخدادهاست از ایزنجیره»

 (1571احمدی،: ک.ن. )دانندمی قصّه به محدود
 خالی از اشتباهات تایپی و امالیی باشد. نمت -
 گ اری صحیح متن الزامی است.رعایت نشانه -
 

 يادآوری مهّم 

 ارسال شود. Jis.uk.ac.ir در سامانة نشريّم :ثبت نام   مقالم از طريق-9

رسم الخّم مورد قبول نشهرّيم و اصهول نگهارش بايهد بهر اسهان آخهرين شهیوه نامهة           -0

  رهنگستان زبان و ادب  ارسی باشد .

 شود.ای  اقد هر يک از موارد باال باشد؛ از دستور کار خارج میچنانچم مقالم  -3

و نويسههندگان در ابتههدای  اسههتميفههو  يرش پهه  ازمقالههم، پههس حههقّ چهها  هههر – 8

شهوند تها مشهّخص شهدن وضهعیّت مقالهم، آن را بهم  های ديگهر          ارسال مقالم متعهّد مهی 

چنانچههم ايههن موضههوع رعايههت نشههود، هیههات تيريريّههم در اتّخهها  ت ههمیم     ؛نفرسههتند

 مختار است. ،مقتضی

 زاد است.نشريّم در اصالح مقاالتی کم نیاز بم ويرايش داشتم باشند، آ -7



 

 های مندرج در نشريّم، مبیّن نظر مسئوالن و ناشر نیست.آرا و نظريّم-6

 ريال 222/922                       :  مجلّمبهای 

 ريال 222/52دانشجو با ارائم کارت دانشجويی: 

 کننده است.ارسال پستی بم عهدة درخواست ةهزين

بانررک ملرری  1177515811111شررماره حسرراب ه تواننررد بهررای اشررتراک خررود را برر مشررترکان محترررم مرری 
برره را  یقرربپ پرداخترر تصررویرواریررز و  درآمررد حرروزة معاونررت پژوهشرری دانشررگاه شررهید برراهنر کرمرران   

تصررویر هررا، ضررمنای دانشررجویان، فرهنگیرران و اعضررای هیرر ت علمرری دانشررگاه  امجلّرره ارسررال نماینرردایمیررل 
 ارسال دارند. نامه یا کارت شناسایی خود را همراه برگ درخواستمعرفی

 دانشررکدة -مجتمررع دانشررگاهی شررهید باهنرکرمرران   -بهمررن 11بلرروار انتهررای -: کرمرران نشههانی نشههريّم
 .مجلة مطالعات ایرانی - ادبیّات و علوم انسانی

دفترررر مجلرررة مطالعرررات   15451511541تلفرررن:  7616914111کدپسرررتی: 76163-111پسرررتی:صرررندو 

 ایرانی.

 rfarhang @uk.ac.ir  :نشانی پست الکترونیکی مجلّم 



 

 «مطالعات ايرانی ةمجلّ»برگ درخواست اشتراک 
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 11 ...................... الدین گیالنی/  شهرام جلیلیان، نجم ...فرهنگ ییشکوفا و روانیانوش خسرو

 /  ..یپژوهحافظ مقاالت یموضوع و یخیتار ریس به ینگاه
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 114 .................................... .../  آرمیتا فرهمند شیگو ینابود در یاجتماع عوامل نقش یبررس
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 به نام خدا

 سخن سردبیر

را در « مجلة مطالعات ایرانی» دریغ خداوند بزرگ را که به ما توفیق داد تا سی و یکمین شمارةبیحمد و سپاس   

ترم در این راه یاور ما بوده منتشر کنیم. بدیهی است که همراهی و کمک هی ت تحریریة مح 1596 تابستان اخراو

. ماه شهریور برای مردم و دانشگاهیان کرمان ماه بسیار مهم، شودکه بدین وسیله از خدمات آنان سپاسگزاری می است

رضا ، بنیانگ ار دانشگاه یعنی شادروان علی1564شهریور سال  14استا زیرا در روز  ناشدنیساز و فرامو سرنوشت

که نزد دفترخانة اسناد  38346برداری رسیده بود، طی سند شماره پور، ساختمان دانشگاه را که آن زمان به بهرهافضلی

 ن اهدا کرد.کرمان به ثبت رسیده، به عنوان هدیة صلح بالعوض به مردم کرما 41رسمی شمارة 

آموختة آموختة مهندسی شیمی از دانشگاه پاریس و همسر ایشان دانشپور که دانشرضا افضلیمهندس علی

پس از مدت کوتاهی از کارهای دولتی کناره گرفت و به تجارت روی آورد و اندوختة قابل ، کنسرواتور پاریس بود

ی همسر  تصمیم گرفت تمام دارایی خود و همسر  را با همفکر 1531ای ذخیره نمود و سرانجام در سال مالحظه

صرف احداث دانشگاهی در یکی از نقاط دورافتاده و محروم کشور بنماید. او برای اجرای هدف خود کرمان را 

به مردم کرمان، این دانشگاه منش  تحوالت عظیم اقتصادی، اجتماعی و  . با ایجاد و اهدای دانشگاهانتخاب کرد

مردم کرمان برای همیشه خاطرة این دو انسان  در کرمان بلکه در جنوب شر  کشور گردید. فرهنگی نه تنها

اند که نام این دو بزرگوار  در تاریخ ایران و کرمان جاودانه خیراندیش و بزرگوار را از یاد نخواهند برد و بر این عقیده

پور، فاخرة صبا، همسر بزرگوار مهندس افضلیها بعد دانشکدة هنر و معماری دانشگاه به نام بانو خواهد شد. سال

 نامگ اری شد. روانشان شاد!

 

 با احترام

 الدّين نجمیشمسسیّد 


