
 راهنماي تدوين مقاله 

 

پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين علمي  گونه مقالههر
در مجموعه مقاالت همايش و مجله و احتماالً چاپ  همايش درو ارائه رعايت شود براي بررسي 

 .شودپذيرفته ميهاي ادبي  پژوهش
 در رد يا قبول و نيز حك و اصالح مقاالت آزاد است. كميته علمي 

هاي ارسالي )اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده ( به عهده هاي مربوط به مقالهتمام هزينه
 نويسنده است .

 مسئوليت صحت مطالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده است.
 

 ضوابط مقاالت ارسالي 

 

 چاپ يا ارائه نشده باشد.مقاله ارسالي قبالً در جايي  -
 هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد .مقاله -
 تايپ  و به سامانه همايش ارسال گردد. (Word 0227)در محيط مقاله بايد  -

 عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود. -
 اصل آن همزمان ارسال گردد.همراه با چكيده مقاله  -
 سطر( تجاوز كند. 04)حداكثر هر صفحه  A4مقاله نبايد از بيست صفحه  -
جدولها ، نمودارها و تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت روشن  -

 و گويا در باالي آنها ذكر شود.
 در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود.  -
 :آخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گرددارجاعات منابع و م -
 ( 44:ص 1771كوب، )زرينخانوادگي مؤلف، سال نشر؟ : ص ؟(، براي مثال :)نام

 كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود : -
)شامل مترجم، خانوادگي فرد يا افراد دخيل خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام: نامكتاب

 مصحح،گردآوري كننده و . .. ( شماره چاپ، محل نشر: ناشر، سال نشر.
خانوادگي ؛ نام و نام«عنوان مقاله»خانوادگي، نام )مؤلف يا مؤلفان(؛ : ناممجله يا مجموعه مقاالت

 مترجم؛ نام مجله، سال )دوره(، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات .
 نوشت بيايد.خارجي در پايان مقاله با عنوان پيمعادل مفاهيم و نامهاي  -

نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست الكترونيكي 

 نويسنده روي جلد مقاله نوشته شود.



 شود.مقاالت دريافتي بازگردانده نمي -
 در ويرايش ادبي مطالب آزاد است. دبيرخانه همايش

محفوظ است و نويسندگان نبايد مقاالت خود  براي دبيرخانه همايش حق چاپ پس از پذيرش
 را در جاي ديگر چاپ كنند.


