
 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش مقاله 

چاپ در  هر مقاله • احتماالً  و  باشد، برای بررسی  ارزش علمی الزم برخوردار  از  ای که 
آزاد   گروه دبیرانمجّله، پذیرفته خواهد شد.   ادبی مقاالت  نیز، ویرایش  و  یا قبول  رّد  در 

 است. 

ترجمه  • میمقاالت  و  ای  اصلی  متن  با  همراه  آن  مشخصات کتاببایست  شناسی 
 فرستاده شوند. 

 است. گروه دبیرانتقدم و تأخر چاپ مقاالت براساس تأیید مقاله توسط داوران و   •

 مسئولیت مطالب مندرج در هر مقاله برعهدٔه نویسنده است.  •

نویسنده متعهد است تا اعالم نتیجه )حداکثر سه ماه از زمان تحویل به مجله( مقاله   •
 ارسال نکند. را به نشریٔه دیگر 

 . ارسال شود www.jsmagazine.irبه نشانی  مجله  ی طریق سامانٔه الکترونیک  مقاله از •

 های زیر باشد: مقاله باید مشتمل بر بخش •

 واژه(  ۲۵۰چکیدٔه فارسی )حداکثر   ▪

 واژه(  ۵واژگان و مفاهیم کلیدی )حداکثر  ▪

 مقاله بدنٔه اصلی و متن  ▪

 هنتیج ▪

 فهرست منابع و مآخذ  ▪

مشخصات نویسنده یا نویسندگان مقاله شامل، نام و نام خانوادگی، مرتبٔه علمی یا  •
الکترونیکی ذکر   نشانی پست  یا مؤسسٔه مربوط، شمارٔه تلفن و  مقطع تحصیلی، دانشگاه 

 شود.

 ستفاده شود. نامٔه شیکاگو« اکتاب نامه، از »شیؤه پانویسها و کتابدر تنظیم ارجاع •

ارجاع به یک اثر، فقط مشخصات اصلی آن شامل نام خانوادگی نویسنده، عنوان   در ▪
ارجاع پانویس آورده شود و در  از اثر، جلد و صفحه در  ارجاع بالفاصله،  های بعدی، برای 

 )همان، ص.( و برای ارجاع بافاصله، از شیؤه نخست استفاده گردد. 

صورت الفبایی  مراجع براساس نام خانوادگی نویسنده، بهنامه، فهرست  در تنظیم کتاب ▪
ها ذکر گردد. در مواردی که در شناسنامٔه اثر )محل چاپ:  مرتب شوند و مشخصات کامل آن

 تا( جایگزین شود.نا، بیجا: بیناشر، تاریخ انتشار( قید نشده باشد، )بی

http://www.jsmagazine.ir/


 : شود استفاده  نامهکتاب  و کامل  ارجاعات شیؤه   برای الگو، عنوانبه  زیر، جدول از 

گذاری  زیرنویس با شماره نوع سند
 نامه کتاب مسلسل و ارجاع به صفحه 

فرهنگ زبان  وشی، فره  .۱ نویسنده   ۱با  کتاب
 . ۱۲، ص پهلوی 

.  فرهنگ زبان پهلوی وشی، بهرام. فره
 . ۱۳۸۶تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 

  ۳یا  ۲با   کتاب
 نویسنده 

تاریخ ایران از  پیرنیا و اقبال،    .۲
.  ۸، ج. آغاز تا انقراض قاجاریه 

 . ۱۲۲ص 

تاریخ ایران  پیرنیا، حسن و عباس اقبال.  
. تهران: ۸، ج.  از آغاز تا انقراض قاجاریه

 . ۱۳۷۶خیام، 

  ۳با بیش از  کتاب
 نویسنده 

حیدری آقایی و دیگران.    .۳
: دورٔه حضور  ۱تاریخ تشیع 

 . ۲۳ص  امامان معصوم )ع(،  

تاریخ حیدری آقایی، محمود و دیگران. 
: دورٔه حضور امامان معصوم  ۱تشیع 
قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و  )ع(.

 . ۱۳۸۶سمت، 
با نام نویسنده   کتاب

و مترجم/ویراستار/  
 کوشش و ... هب

، ص  تاریخ ماد دیاکونوف،    .4
۶۵ . 

تاریخ دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. 
کشاورز. تهران: شرکت . ترجمٔه کریم  ماد 

 . ۱۳۸۶انتشارات علمی و فرهنگی، 

بدون نام   کتاب
 . ۸۷، ص  تاریخ سیستان  .۵ نویسنده 

الشعراء . تصحیح ملکتاریخ سیستان
 . ۱۳۱4بهار. تهران: زوار، 

آموزگار، »تاریخ واقعی و    .۶ در مجله   مقاله
 . ۱4تاریخ روایی«، ص 

آموزگار، ژاله. »تاریخ واقعی و تاریخ  
، بهمن  ۱۶، ش. مجلٔه بخاراروایی«. 
 . ۷۲- ۲. ص ۱۳۷۹

تفضلی، »آتشکده«، ص    .۷ در دانشنامه مقاله  
۱۰۰. 

تفضلی، احمد. »آتشکده«، در  
.  ۱، ج. المعارف بزرگ اسالمیدایرٔه

المعارف بزرگ اسالمی،  تهران: مرکز دایرٔه
 .۱۰۱-۹۹. ص ۱۳۶۸

در مجموعه    مقاله
 مقاالت 

، ص  ایران ساسانی«دریایی، » .۸
۸۵ . 

تاریخ  «. در  ایران ساسانیدریایی، تورج. »
. ترجمٔه مهرداد قدرت  و فرهنگ ساسانی

- ۸۱. ص ۱۳۹۲دیزجی. تهران: ققنوس، 
۱۲۲ . 

کوب، »نقدالشعر، تاریخ  زرین .۹ نامه پایان
 . ۳۵، ص «و اصول آن

کوب، حسین. »نقدالشعر، تاریخ و  زرین
نامٔه دکتری. دانشگاه اصول آن«. پایان

 . ۳4-۱۳تهران، 

 سند
مرکز اسناد و تاریخ   .۱۰

دیپلماسی وزارت امور خارجٔه  
 .۱/۱۵ایران، سند 

مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت  
.  ۳. کارتن ۱۳۲4امور خارجٔه ایران. سال 

 . ۱/۱۵. سند ۲پوشٔه  



 نامٔه دستور خط فارسی شیوه 

  هامقاله   در   فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب  فارسی  خط  دستور   نهم  چاپ  مفاد  رعایت •
 الزم است. 

 : کرد  ذکر  را زیر  موارد توانمی خط دستور  این قواعد ترینمهم  جملٔه از  •

چسبند  در فارسی این نویسه در مواردی که دو حرف به هم نمی باید رعایت شود.    مجازی  فاصلٔه ▪
 وری«. بهره »شود« و ها«، »میهای »خانهشود. مثالً در کلمه ولی فاصلٔه مرئی ندارند استفاده می

  روی »ی« نویسٔه از  ،«بزرگ خانٔه» مثل « ناملفوظ،»ه به منتهی وصفی و اضافی هایترکیب  برای ▪
 « بزرگ خانه ی» ،« ی بزرگخانه » ،« بزرگ خانه: »غلط. « بزرگ خانٔه: »درست. شود می  استفاده ه

  چسبد می  شوندهجمع   کلمٔه   به  مجازی  فاصلٔه  با هم  و  فاصلهبی   صورت  به  هم  ها  جمع  عالمت ▪
 مجازی  فاصلٔه  با  حتماً   خاص   مورد  چند  در   و  (هاکتاب  و  کتابها)  :است  صحیح  صورت  دو  هر   و

 در .  آید نمی   پیش  مشکلی  شود  نوشته  مجازی   فاصلٔه  با  همواره  اگر   رو  این  از .  شود می   نوشته
 مجازی  فاصلٔه   از   حتماً   که  مواردی (  ها  کتاب: )شودنمی   نوشته  معمولی  فاصلٔه  با  ها  موردی  هیچ

 : زیرند قرار  از  شودمی استفاده

o هاخانه : ناملفوظ های از  بعد 

o هاتشبیه : بچسبد قبل حرف به که  ملفوظ های از  بعد 

o هااستنباط : ظ یا ط از  بعد 

o ها : حساسیت (دندانه سه از  بیش. ) باشد پردندانه کلمه 

o هانامأنوس: مرکانتیلیست  خارجی واژگان 

o هاحسین  و هاخاص: حسن  اسم بستن  جمع 

 صورت  به اینکه مگر ( «شکلهم : »مثال) شودمی نوشته( مجازی فاصلٔه با) جدا پیشوند عموماً  ▪
 (. «همسایه: »مثال) شود استنباط کلمه  از  بسیط معنایی سرهم

  اول   حرف  و  اول  جزء  آخر   حرف  اینکه  مگر ( )دانشمند  مثل)  شودمی   نوشته  چسبیده  پسوند ▪
 (. مندعالقه و مندنظام: باشد ه اول جزء آخر  حرف یا  باشند مخرجهم  پسوند

  سرهم  باشد  گونهبسیط   جدید  کلمٔه  معنای   که  صورتی   در   اندکلمه   چند   یا  دو  ترکیب  که  کلماتی ▪
: شوندمی  نوشته   مجازی  فاصلٔه  با  صورت  این  غیر   در   و(  شود  آغاز   «آ»  با  دوم  جزء  اینکه  مگر )
 دوم.  مورد برای «میوهآب » و( استثناء عنوان به آموز دانش ) اول مورد برای «نیشکر»

 :شودمی  تعیین پیشین حرف حرکت به توجه با همزه کرسی ▪

o  هیئت: مثال. شود می نوشته ئ  صورت به همزه باشد زیر  یا ساکن همزه از  پیش حرکت اگر . 

o  تأثیر : مثال. شود می نوشته أ صورت به همزه  باشد زبر  همزه از  پیش حرکت اگر 

o  مؤسسه: مثال. شودمی  نوشته ؤ صورت به  همزه. باشد پیش همزه از  پیش حرکت اگر  . 

o ئ   صورت  به  همزه  باشد، »و«  همزه  از   بعد  حرف  و  باشد  ضمه  همزه  از   قبل  حرکت  اگر :  استثنا 
 . شئون:  مثال. شودمی  نوشته

 
 



 گذارینقطه 

 مزدوج.  و منفرد: شوندمی تقسیم کلی  گروه   دو به گذارینقطه   هایعالمت  •

  لزوماً   و  شوندمی  ظاهر   تنهاییبه  که  هستند  هاییعالمت   منفرد  گذاری نقطه  های عالمت  ▪
 (. ،) ویرگول و).(  نقطه: نمونه. روندنمی  کار   به  دیگری عالمت با

 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪

 .شوندمی وارد پیشین  نویسٔه  با فاصله بدون  ▪

 .دارد وجود فاصله یک بعدی ( الفبای) حرف و هاآن میان  ▪

 درست: ▪

o «ندارد انار  سارا. دارد انار  دارا ». 

 نادرست ▪

o  «ندارد انار  سارا.دارد انار  دارا ». 

o  «ندارد  انار  سارا. دارد انار  دارا». 

o  «ندارد انار  سارا.  دارد انار  دارا». 

  مزدوج   صورت  به  دیگر   عالمتی  با   که  هستند  هاییعالمت   مزدوج  گذاری نقطه   های عالمت  ▪
 رود.می کار   به(  بسته کمان  و)  باز  کمان  زوج   صورت به کمان:  نمونه. روندکار می  به

 : کرد  رعایت را زیر  هاینکته باید  هاآن از  استفاده  هنگام ▪

 . شودمی نوشته آن  با فاصله بدون بعدی حرف و دارد  فاصله پیشین  حرف با باز  نویسٔه  ▪

 .دارد فاصله آن با بعدی حرف. شودمی  نوشته پیشین  حرف  با فاصله بدون  بسته نویسٔه  ▪

 درست  ▪

o «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت) دارا». 

 نادرست ▪

o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)دارا». 

o  «دارد  انار ( ما محبوب شخصیت)  دارا». 

o  «دارد  انار (ما  محبوب شخصیت) دارا». 

o  «دارد  انار ( ما  محبوب شخصیت) دارا». 

o  «دارد انار (  ما محبوب شخصیت)  دارا». 
 ۱از آن. مانند: متن.گیرد نه قبل شمارٔه ارجاع پانویس، پس از نقطه قرار می  ▪


