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  نامهپژوهشاهداف: 

هـای ادبـی ف بـه مکتبوهای نظری و بنیادی معطانتشار پژوهش -

 و جهان. ایران

ــو  - ــی دادن پژوهشس ــای ادب ــه رویه ــرد معرفتب ــی و ک شناس

 های ادبی.شناسی مکتبهستی

هـای علمـی و دانـش و نظریاـات و فعاالیاتکمک به ارتقای سـط    -

پژوهشی محقاقـان، اسـتادان، دانشـاویان و کارشناسـان و سـایر 

 های ادبی.مکتب یمندان به حوزهعالقه

شــی میـان دانشــاویان اســتادان، ارتقـای تعــامالت علمـی ـ پژوه -

هـای های مختلـ  خووصـاح حوزهکارشناسان رشتهیان و  دانشاو

 ادبیاات سایر ملل.هنر، ادبیاات فارسی و 

 گسترش همکاری و رقابت میان کنشگران علمی ـ ادبی. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِّنامهپژوهش مشی  خط: 

ها و جستارهای مقالهکه  است  ی دانشگاهی  امهانژوهشبی«، پهای اد»مکتب

کنـد. ززم اسـت هـای ادبـی را منتشـر میی مکتبی در حوزهپژوهشعلمی ـ  

های هـا و دبسـتانی مکتبها در جهت گسترش مباحث مبنایی در حوزهمقاله

هـای ادبـی ریزی و تبیـی  مکتب، طرحادبی در ایران و جهان با اولویات بررسی

هـای در ابعاد مختل  باشد. تحلیل نظریاـات و تاـارم مـرتبا بـا حوزه  ایرانی

های ادبی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئـوس ایـ  خـاِّ مشـی مکتب

 است. 

 

 



 

 ی تنظیم مقاله شیوه
 ،محترم ه یا نویسندگاننویسند های زیر باشند وها باید به ترتیب، دارای بخشمقاله

 ارسال نمایند: نامهفرمایند و برای پژوهشتنظیم  با این ساختار،را  همقال

ی یکــم، شــامو ننــوان قامــو مقالــه، نــام و نــام خــانوادگ  نویســنده یــا فحهـ ص1

ی نلم  نویسنده یا نویسندگان، گروه تخصّص  و دانشگاه مربــو  نویسندگان، رتبه

 و نشان  الکترونیک  دانشگاه  باشد.

نامه، رساله یا حاصو طرح پژوهش  است، در پایین ـ اگر مقاله، مستخرج از پایان2

 درج شود. ی یکمصفحه

و ننــوان  ی مسؤول مشّخص شــودـ در زمان ارسال مقاله، ضرورت دارد نویسنده3

از نام و نام خانوادگ  وی آورده   بعدبالفاصله   و  مسؤول( در داخو پرانتز  ی)نویسنده

ی مسؤول در فرایند بررس  مقاله، قابو تغییــر نخواهــد . بدیه  است قه نویسندهشود

 بود.

شــامو بیــان  به ترتیــب  B Zar«13قلمه با قلم » 250داقثر ی فارس  حـ چکیده4

 :ها و واژگــان قلیــدیتــرین یافتــهمسأله، هدف، روش پژوهش، موضوع مقالــه، مهم

 .ی ویرگول)،( از هم جدا شوندو با نشانه قلمه باشد 6تا  4شامو 

ای جداگانــه، شــامو قلمــه در صــفحه  250ی انگلیســ  حــداقثرـ ارسال چکیــده5

ی نلم  نویسنده مو مقاله، نام و نام خانوادگ  نویسنده یا نویسندگان، رتبهننوان قا

یا نویسندگان، گروه تخصّص  و دانشــگاه مربــو  و نشــان  الکترونیکــ  دانشــگاه  

 ها باید به صورت تخصّص  انجام گیرد.باشد. ترجمه

نامــه صفحه تنظیم و از طریق پایگاه الکترونیک  پــژوهش  20ـ مقاله، حداقثر در  6

 ارسال شود.



 

-Word 97) تایــو و بــا انتخــا  ،2007 ترجیحــاً،  Wordدر محــی ـ مقالــه 7

2003 Document) ذخیــره (Save)   شــود و در دو فایــو بــا نــام و بــدون نــام

 ارسال گردد. ه یا نویسندگاننویسند

 ، الزام  است.ها در تایو مقالهفاصلهـ رنایت نیم8

زیر، داخو جدول، تنظیم و نوشته شود؛ بــه طــوری   یها، مانند نمونهـ تمام  بیت9

 ها در چاپ، نمایان نگردد.قه خ  دور جدول

ــت م  ــون حکای ــ  چ ــنو از ن ــدبش  قن

 

ــدای   ــکایت م از جـ ــدها شـ  قنـ

                                           (---)       

ماره در ها، اصطالحات و اسام  خارج  با ذقــر شــ ـ صورت التین تمام  واژه10

 سمت چو پاورق  درج گردد.

ـ از بُلد قردن )= پررنگ و برجسته نمــودن( قلمــه یــا قلمــات در مــتن مقالــه، 11

 خودداری شود.

هــای  از مــتن های مستقیم، متمایز ســاختن بخــش یــا بخشـ برای بیان نقو قول12

ن، حتماً از مقاله، و نیز تأقید یا اشاره به اصطالحات نلم  و تعبیرات ناآشنا و مانند آ

 پرهیز گردد. "   "ی: ی گیومه: »  « استفاده شود و از به قار بردن نشانهنشانه

ی صــفحه( نوشــته ارجانات متن مقاله، بین پرانتز )نام خانوادگ ، سال: شمارهـ  13

 (91: 1364شود؛ مانند )یوسف ، 

و  (Horney, 1980: 174و منابع التین به همان صورت التین درج شود؛ مــثالً  )

 ویرگول بعد از پرانتز بیاید.ها: نقطه، ویرگول یا نقطهگذارینشانه

: باشــدبه ایــن صــورت    ، انم از مثنوی معنوی و شاهنامه و...ده  به مثنویارجاع  ـ

، )مولــوی؛ مثــال: بیــت( یشــماره یــا جلــد/ دفتــر ی)نام نویسنده، سال چاپ/ شــماره

2:1372/649.) 



 

؛ جای نام نویسنده، نام قتا  بیایــده ده  بست، در ارجاعاگر قتاب  فاقد نویسنده ا  ـ

 (.25:  1386مانند )تاریخ سیستان، 

-یــاحق  و روح) :نوشــته شــود صــورتبه ایــن  ،اگر اثری دارای دو نویسنده است  ـ

 .(167: 1394 االمین ،

 ،و همکــاران قریب) د:گرداگر اثری بیش از دو نویسنده دارد، به این صورت ذقر ـ  

1368  :54). 

اند، ارجاع داده شد، ای به دو اثر یا بیشتر قه در یک سال چاپ شدهاگر از نویسنده  ـ

الف:  1368ای، نظام  گنجه) ؛ ماننددنها را با افزودن الف و   و ج تفکیک نمایآن

211  .)  

هــای زیــر تشــکیو )فارس  و انگلیس (، باید از بخشی  چکیدهنالوه بر    مقالهـ  14

 باشد:شده

 مهقدّمـ 1 

 ـ بیان مسأله1ـ1  

 های پژوهشـ پرسش یا پرسش2ـ1  

 ی پژوهشـ پیشینه3ـ1  

 ـ روش پژوهش4ـ1  

-ـ چارچوب مفهومی پژوهش یا مبانی نظری پژوهش)شماره2 

 بندی به اختیار نویسنده است(.مدخلو  های فرعیگذاری

بندی بـه های فرعی و مدخلگذاریها )شمارهـ تحلیل داده3 

 نویسنده است(. اختیار

 گیریـ نتیجه4 

 ها )در صورت لزوم(یادداشت -

 منابع -



 

 B Zar 14 با قلــم گذاری و، شمارهمقالهها و نناوین اصل  ـ الزم است بخش15

ــه صــورت پر ــگ و برجستهو ب ــ رن ــود  (Bold)دهش ــته ش ــمارهنوش ــرای ش های . ب

 زیرمجمونه، پررنگ و برجسته قردن، نیازی نیست؛ مانند:

 دّمهـ مق1 
 ـ بیان مسأله1ـ1 

 های پژوهشـ پرسش یا پرسش2ـ1 

گذاری و در ی اصطالحات و مطالب مقاله، شمارهـ توضیحات ضروری در باره16

 ها« آورده شود.پایان، قبو از فهرست منابع در بخش »یادداشت

 ی تنظیم منابعشیوه

ادگ  نویســنده، ترتیــب الفبــای  نــام خــانوفهرست منابع در پایان مقاله، براســا     

 گذاری به شکو زیر، درج شود:ی ردیف و با رنایت نشانهبدون درج شماره

 کتاب:

ج نــام متــرجم یــا مصــح .    عنـوا  کتـاب. ـ نام خانوادگ ، نام. )سال انتشــار(.

چــاپ(. محــو نشــر: نــام  یهجلد، اگر بیش از یک جلد اســت(. ) )شــمار  یه)شمار

 ناشر.

 نمونه:

 تاریخ ادبیّـات ایـرا ا اف فردوسـی تـا سـ دی.(.  1367ـ برون، ادوارد. )

 . تهران: انتشارات مروارید.4. )  2ی فت  اهلل مجتبای . ج ترجمه

 گردد.نام قتا  به جای نام نویسنده درج م اگر قتاب  فاقد نویسنده باشد، 

 مقاله:

  )سال چــاپ(. ش   مجلّه.  نام ـ نام خانوادگ ، نام. )سال انتشار(. »ننوان مقاله«.

 ی صفحات آغاز و پایان مقاله(.ی چاپ(. صص )شماره)شماره

 نمونه:



 

ای اشــعار پــروین شناســ  الیــه(. »سبک1395ـ حسین ، محمّــد و نلــ  صــابری. )

 .452-223. صص 12. ش 10.   ی فنو  ادبیمجلّهانتصام «. 

 های اینترنتی:پایگاه

 ی الکترونیکی.نام نشریه مقاله(. »ننوان مقاله«.نام خانوادگ ، نام. )سال انتشار  

 >نشان  دقیق پایگاه اینترنت <دوره. تاریخ مراجعه به سایت. 
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