
5  ...مطالعه ساختار بناهاي آرامگاهي منطقه شبانكاره در

  
 نامه تهيه مقاالتشيوه و شرايط پذيرش مقاله

  
هاي نيز پژوهش و كاربردي و  مباحث نظري"فارس خليجسياسي  و مطالعات فرهنگي"فصلنامه 

. رساند  را به چاپ ميفارس خليجسياست در گستره  و اصيل در حوزه مباحث مربوط به فرهنگ
 و "راهنماي نويسندگان"مطالب مربوط به ، ال مقالهارس و خواهشمند است حتماً پيش از تهيه

 . موارد ذكر شده را رعايت نماييد و  را به صورت دقيق مطالعه كرده"راهنماي تدوين مقاله"
   :راهنماي نويسندگان

در نشريه  و حاصل مطالعات پژوهشي نويسنده يا نويسندگان بوده و مقاله بايد حاوي موضوع تازه
مادامي كه داوري آن در اين مجله به پايان نرسيده است به مجله  و شدديگري منتشر نشده با

  . ديگري ارسال نشود
 . نويسنده يا نويسندگان مقاالت حتما بايد فرم تعهدنامه فصلنامه را امضاء نمايند

 . گيرد قرار نمي"بازبيني اوليه"مقاله مورد ، نامه فصلنامهدر صورت عدم رعايت شيوه
 . شود كوتاه علمي پذيرفته نمييادداشت يا مقاله

دار نويسندگان بايد يك نفر را به عنوان نويسنده عهده، در مقاالتي كه بيش از يك نويسنده دارند
 . كنندمكاتبات مشخص 
 . فني مقاله بدون تغيير محتواي آن آزاد است و يش ادبيويرا ويراستار مجله در
چاپ مقاله منوط به تأييد نهايي  و قاالت آزاد استچاپ يا عدم چاپ م، ستاريويرا دفتر فصلنامه در

 . هيئت داوران است
  

  :راهنماي تدوين مقاله
  كليت) الف

ابستگي سازماني  و نام كامل نويسنده يا نويسندگان همراه با"، "عنوان"مقاله بايد به ترتيب شامل 
، "چكيده"، "ونيكينشاني پست الكتر و نمابر، شماره تلفن، نشاني كامل، انگليسي و به فارسي

-يافته و بحث، روش تحقيق، شامل مباني نظري(پيكره اصلي مقاله"، "مقدمه"، "كليديواژگان "
 .  باشد"فهرست منابع" و "گيرينتيجه"، ")ها

. درك باشدبه سهولت براي خواننده قابل و شدهاز محتواي مقاله برگرفته و  عنوان مقاله بايد كوتاه
 .  استاندارد از كلمات اختصاري استفاده نشودهاي  جز در موارد مقياس يده بهچك و در عنوان مقاله
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 در اختيار واژه 250 تا 150بايد تصويري كلي از مقاله را در  و چكيده فارسي در يك پاراگراف
 در پايين چكيده. نتايج تحقيق باشد و روش، هدف، گر مسئلهچكيده بايد بيان. خواننده قرار دهد

 . حداكثر هفت كلمه كليدي نوشته شود و حداقل سه، در اين بخش. كليدي ذكر گردد هاي هواژ
 .  مقاله ارائه گرددانتهاي و انگليسي در دو برگه جداگانه به ترتيب در ابتدا و چكيده فارسي
ة تصويري كلي از ساختار كنند و پيشينة تحقيق،  بايد شامل موضوع مقالهترجيحاً مقدمة مقاله 

  . مقاله باشد
 . تجاوز كند، بخشي از بخش اصلي مقاله استگر زيراليه كه بياننبايد از سه هر مقاله هاي   بخشزير

 خاصي استفاده هاي يا نهاد و چنانچه نويسنده يا نويسندگان در تهية مقاله از منابع مالي سازمان
بايد ، انداز آنان ياري گرفتهقدرداني از كساني را دارند كه در نگارش مقاله  و يا قصد تشكر و اندكرده

 . كننددر اولين پانوشت بدون شماره به اين مطلب اشاره 
چكيده  و كلمات كليدي به زبان انگليسي ارائه شود و چكيده، در آخرين صفحه هر مقاله بايد عنوان

در صورت  و صحيح چكيده فارسي باشد و چكيده انگليسي ترجمه كامل.  كلمه باشد250حداكثر 
 مورد اشاره هاي  تاريخ. تغييرات در چكيده انگليسي نيز اعمال شود، بازنگري چكيده فارسي و تغيير

كلمات كليدي انگليسي عيناً ترجمه كلمات . در چكيده انگليسي بايد به ميالدي تبديل شوند
 . حرف اول كلمات با حرف بزرگ باشد و كليدي فارسي

 .  صفحه باشد20يشتر از حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نبايد ب
 
 نگارش) ب

 مصوب هاي  واژه استفاده از و  بيگانه پرهيز شودهاي  واژهبردن  كار  در نگارش مقاله تا حد امكان از به
  . شودادبيات فارسي توصيه مي و فرهنگستان زبان

به . ودنام افراد كمتر شناخته شده به صورت پانوشت درج ش و  تخصصي مهمهاي واژه معادل التين
  .  التين با حرف كوچك آغاز شوداي    نوشتهساير پا، جز اسامي خاص

  . تصاوير بايد داراي شمارة پياپي باشد و هانمودار، ها كلية مثال
به استثناي ( نوشته شود"عدد" به باال به 10اعداد  و "حروف"اعداد صفر تا نه به ، در متن مقاله

  . )هاگذاري فرمولشماره و رجاعات ارائه شده در پايان جملهشماره ا و هاشكل، هااعداد داخل جدول
شمارة . خواهد مطلبي را توضيح دهد ها زماني در مقاله نگاشته شود كه نويسنده ميپانوشت
الزم به ذكر است از افراط در ارائه پانوشت . شودها در هر صفحه با يك شماره شروع مي پانوشت

  . اجتناب شود
  . نوع راست به چپ باشدها از  فرمت جدول
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  . ها حذف شودنموداركادر اطراف 
ها يك بعد از اين عالمت و فاصله نباشد) (پرانتز و )؟(عالمت سوال، )، (كاما). (نقطه و ميان كلمه

  . درج گردد) Space(فاصله
  . متر باشد سانتي5/0به ميزان ) Indent(ابتداي هر پاراگراف به صورت تورفته

نوشته ) بولد(سياه و جدا،  بايد با يك سطر سفيد از يكديگرها  بخشزير و ليعنوان هر بخش اص
 . بايد تورفتگي داشته باشد، سطر اول ذيل هر زير بخش. شوند

فقط در چكيده انگليسي  و ها به شمسيشكل و هاجدول، متن مقاله،  در چكيده فارسي"هاتاريخ"
 . به ميالدي ارائه شود

 . فهرست آنها قبل از اولين كاربرد در پانوشت ذكر شود، تصارات ناآشنادر صورت استفاده از اخ
 Word در محيط Equation و Draw ،Tableهاي امثال آن از ابزار و  درختيهاي نموداردر تهية 

 .  نياوردوجود  مشكلي بهنهاييها در نسخة  استفاده شود تا تنظيم آن
افزار با نرم) Single(با فاصله خطوط يك و )A4(مترانتي س7/29 × 21 مقاله به ابعاد هاي   بخشكليه 

Microsoft Word 2007تهيه گردد  .  
 . شود استفاده مي) (بسته و براي توضيح موارد مبهم يا ذكر عبارات مكمل از پرانتز باز

ارقام  و اعداد و  بصري بودهوحدت و داراي انسجام و اضح باشند و تصاوير مقاله بايد و ها نمودار
 . ها به زبان فارسي باشدنمودار و جداول

  
  :هافونت)ج

   BTitr 12 :فونت قلم عنوان
   B Nazanin Bold 11 :"چكيده"فونت قلم كلمه 

  B Nazanin Bold 11 :" يديواژگان كل"فونت قلم عبارت 
 B Nazanin 11 :فونت قلم متن چكيده فارسي

  Times New Roman 11 :متن انگليسي و B Nazanin 12 :فونت قلم متن فارسي
   B Nazanin Bold 12 :)"منابع" و "بحث و نتايج"، "مقدمه"نظير( مختلف مقالههاي   بخشفونت قلم عنوان 

  )وسط چين(B Nazanin 11 :ها شكل و ها فونت قلم عناوين جدول
   B Nazanin 10 :شكلها و فونت قلم مطالب داخل جدولها

  B Nazanin 11 :فونت قلم منابع فارسي
  Times New Roman 10 :فونت قلم منابع انگليسي

  )وسط چين(Times New Roman Bold 11 : در چكيده انگليسي"عنوان"فونت قلم 
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  Times New Roman Bold 10 : در چكيده انگليسيAbstractفونت قلم كلمه 
  Times New Roman 10 :فونت قلم متن چكيده انگليسي

  Times New Roman 9 :انگليسي و B Nazanin 10 :فونت قلم زيرنويس فارسي
  ارجاعات)د

  . شود فارسي به صورت الفبايي آورده مي غير و منابع انتهاي مقاله به تفكيك منابع فارسي
غيرمستقيم براي  و  مستقيمهاي  قول  نقلانتهايدر  و متني بودهنحوه ارجاع بايد به صورت درون

پس از عالمت ، حة خاصي از اثر مورد اشارهوصف  پرانتزسال انتشار اثر در داخل و نام مؤلف، ارجاع
 . )32 :1385، كوبزرين(:؛ براي نمونهآيد مي): (دو نقطه

  : در پايان"كتاب"براي ارجاع 
عنوان ، )سال انتشار كتاب(، ستارويرا نام نويسنده يا، ستارويرا  به ترتيب نام خانوادگي نويسنده يا

 . جلد. نام ناشر :محل نشر، )وجود دگي مترجم يا مصحح در صورتنام خانوا و نام(،  كامل كتاب
 در دوره فارس خليجنقش آن در تجارت و شهر بوگمرك ، )1389(، اهللا حبيب، نيا سعيدي :مانند
  . فارس خليجدانشگاه  : بوشهر، قاجار

  
   :نمونه براي اثر ترجمه شده

 از  ج ي ل  خ ي ظام زارش ن گ و  ي خ اري  ت ع اي ق و  ه وع م ج م : فارس خليج، )1310(،  وت ب ال د ت ول آرن،  ون س ل وي
  . فرهومند :تهران،  دي ي ع د س م ح ترجمه م،  م ت س ي  ب رن  ق ل ا اواي  ت ه ن  ازم ن ري ت م دي ق

  
   :نمونه براي اثر تصحيح شده

به ، ) اس ب درع ن  ب وال  اح ي  ف اس ن  ال الم اع( سفار خليج و  اس ب درع ن ب، )1363(،  ي ل دع م ح م،  ه طن ل س دال دي س
  .  اب ت  ك اي ي دن :تهران،  داري ت د اق م تصحيح اح

   :نمونه براي اثري كه توسط يك مركز يا نهاد چاپ شده است
  ري ي گ ي اه  م ه ع وس ت و  ي ررس طرح ب، )1380(، فارس خليج  ري ي گ ي اه  م ه ع وس ت و  ات ق ي ق ح ز ت رك م

  ه ع وس ت و  ات ق ي ق ح ز ت رك م،  ي ائ  دري ري ي گ ي اه  م ي ن ف و  ي م ل  ع ات ق ي ق ح  ت ه س وس م : بوشهر،  فارس خليج
  .  فارس خليج  ري ي گ ي اه م

   :نمونه براي اثر به زبان انگليسي
Somovar,Lary & Richard E. Porter,(1995),Communication Between Cultures, Usa, 
Wadsworth.  
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سال چاپ (، نام نويسنده،  در پايان مقاله به ترتيب نام خانوادگي نويسنده"مقاله"براي ارجاع 
 وجود در صورت(فصل، )ش(شماره، )س(سال، )به صورت ايرانيك(نام نشريه، »عنوان مقاله«، )نشريه

 . )صص(يا صفحات) ص(صفحه، )را آورد ...و  زمستان، توان فصل پاييز مي
هاي استراتژي و فارس خليجژئوپلينومي «، )1382(، افسر، زارع گاريزي و زهرا، فردپيشگاهي :مانند

 . 39-48صص، 46ش ، 6س ، فصلنامه پژوهشهاي جغرافيايي، »ژاپن و اقتصادي چين
در دايرة ، »بندر عباس«، )1370(، محسن، احمدي :اي از دايرة المعارفنمونه براي شرح مقاله

  . دايرة المعارف بزرگ اسالمي :تهران، ارف بزرگ اسالميالمع
  

، نام،  پاياني منابعي كه از پايان نامه گرفته شده است به ترتيب نام خانوادگيمأخذنمونه براي شرح 
، مشاور يا مشاوران و نام استاد راهنما، عنوان كامل رساله، )سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است(

  . )نشدهمنتشر(، نام دانشگاه :شكده يا دانشگاهمحل استقرار دانشهر 
  

استاد ، 1970فارس در دهه  نقش امريكا در امنيت منطقه خليج، )1386(، ترانه، نوريان :مانند
دانشكده علوم (دانشگاه شهيدبهشتي :تهران، استاد مشاور عليرضا ازغندي، راهنما مهدي اشرافي

  . )منتشر نشده(، )سياسي و اقتصادي
  

نام  :به صورت :هاي اينترنتي نقل شده است پاياني براي مطلبي كه از سايتمأخذح شيوه شر
 سايت در ميان نشاني ، )تاريخ آخرين بازنگري در سايت(، نام سايت، )سال نگارش(، نام، خانوادگي

  . گيرد قرار مي> <نشانه مقابل
 

، »فارس خليجقق اتحاديه موانع فرهنگي تح و گرايي عربي ملي«، )1384(، احمد، نادري :نمونه
 > www. Anthropology. ir <، )1393 خرداد 24آخرين بازنگري (، فرهنگ و شناسيانسان

  
  
  
  
  
  


