
  و شیوه نامه تهیه مقاالت مقاله پذیرش شرایط

 

 به مربوط مباحث حوزه در اصیل و کاربردي و نیز پژوهشهاي نظري مباحث "میراث و گردشگري" ترویجی-علمی فصلنامه
 راهنماي" وط بهمطالب مرب مقاله، تهیه و ارسال از پیش حتما است خواهشمند. رساند می چاپ به را میراث و گردشگري

  . نمایید رعایت را شده ذکر موارد و کرده مطالعه به صورت دقیق را "مقاله تدوین راهنماي"و  "نویسندگان

  راهنماي نویسندگان:

 منتشر دیگري نشریه در بوده و نویسندگان یا نویسنده پژوهشی مطالعات و حاصل تازه موضوع حاوي باید مقاله -
 .نشود ارسال دیگري مجله به نرسیده است، پایان به مجله این در آن داوري که مادامی و باشد نشده

 نویسنده یا نویسندگان مقاالت حتما باید فرم تعهدنامه فصلنامه را امضاء نمایند. -
 .گیردنمی قرار "اولیه بازبینی" مورد مقاله فصلنامه، نامه شیوه رعایت عدم صورت در -
 .شودینم پذیرفته علمی کوتاه مقاله یا یادداشت -
 مشخص مکاتبات دارعهده نویسنده عنوان به را نفر یک باید نویسندگان دارند، نویسنده یک از بیش که مقاالتی در -

 .نمایند
  .است آزاد آن محتواي تغییر بدون مقاله فنی و ادبی ویرایش در مجله ویراستار -
 داوران نهایی هیئت تأیید به منوط الهمق است و چاپ آزاد مقاالت چاپ عدم یا چاپ ویراستاري، در فصلنامه دفتر -

 .است
  :تدوین مقاله راهنماي

 الف) کلیت

 و فارسی به سازمانی وابستگی با همراه نویسندگان یا نویسنده کامل نام" ،"عنوان" شامل ترتیب به باید مقاله -
 ،"مقدمه" ،"کلیدي هايواژه" ،"چکیده" ،"الکترونیکی پست نشانی و نمابر تلفن، شماره کامل، نشانی انگلیسی،

 باشد. "منابع فهرست" و "گیرينتیجه" ،"ها)بحث و یافته مقاله(شامل مبانی نظري، روش تحقیق، اصلی پیکره"
 مقاله عنوان در. باشد درك قابل خواننده براي سهولت به و شده برگرفته مقاله محتواي از و باید کوتاه مقاله عنوان  -

 .نشود استفاده اختصاري کلمات از استاندارد هاي مقیاس موارد در جز به چکیده و
. دهد قرار خواننده اختیار در واژه 250 تا 150 در را مقاله از کلی تصویري باید و پاراگراف یک در فارسی چکیده -

 این در. گردد ذکر کلیدي هايواژه چکیده، پایین در. باشد تحقیق نتایج و روش هدف، مسئله، بیانگر باید چکیده
 .شود نوشته کلیدي کلمه هفت قل سه و حداکثرحدا بخش،

  .گردد ارائه مقاله انتهاي و ابتدا در به ترتیب جداگانه برگه دو در انگلیسی و فارسی چکیده -
 .باشد مقاله ساختار از کلی تصویري نمایندة تحقیق و پیشینۀ مقاله، موضوع شامل باید ترجیحاً مقاله مقدمۀ  -
 .کند تجاوز است، مقاله اصلی بخش از بخشی زیر بیانگر که الیه سه از نباید مقاله هر هاي بخش زیر -
 قصد یا و اندکرده استفاده خاصی نهادهاي یا و سازمان مالی منابع از مقاله تهیۀ در نویسندگان یا نویسنده چنانچه -

 به شماره بدون پانوشت ناولی در باید اند،گرفته یاري آنان از مقاله نگارش در که دارند را کسانی از قدردانی و تشکر
 .نمایند اشاره مطلب این

 250 حداکثر چکیده و شود انگلیسی ارائه کلیدي به زبان کلمات و چکیده عنوان، باید مقاله صفحه هر آخرین در -
 فارسی، چکیده بازنگري و تغییر صورت در و باشد فارسی چکیده صحیح و کامل ترجمه انگلیسی چکیده. باشد کلمه

. شوند تبدیل میالدي به باید انگلیسی چکیده در اشاره هاي مورد تاریخ. شود اعمال نیز انگلیسی چکیده در تغییرات
 .باشد بزرگ حرف با کلمات اول حرف و فارسی کلیدي کلمات ترجمه عیناً انگلیسی کلیدي کلمات

 .باشد صفحه 20 از بیشتر نباید آن اجزاء تمام احتساب با مقاله حجم -



  نگارش) ب

فرهنگستان  هاي مصوب واژه از استفاده شود و پرهیز هاي بیگانه واژه بردن به کار از امکان حد تا مقاله گارشن در   -
  .گرددمی زبان و ادبیات فارسی توصیه

 خاص، اسامی جز به. شود درج پانوشت صورت به شده شناخته کمتر افراد نام و مهم تخصصی هايواژه التین معادل -
  .شود آغاز کوچک حرف با نالتیهاي  پانوشت سایر

  .باشد پیاپی شمارة داراي باید تصاویر و نمودارها، ها، مثال کلیۀ -
-جدول داخل اعداد استثناي به( شود نوشته "عدد" به باال به 10 اعداد و "حروف" به نه تا صفر اعداد مقاله، متن در -

  ).هافرمول گذاريشماره و جمله پایان در شده ارائه ارجاعات شماره و هاشکل ها،
  صفحه هر در ها پانوشت شمارة .دهد توضیح را مطلبی خواهد می نویسنده که شود نگاشته مقاله در زمانی هاپانوشت -

  .شود اجتناب پانوشت دادن در افراط شود. الزم به ذکر است ازشروع می شماره یک با
  .باشد چپ به راست نوع از هاجدول فرمت  -
  .ودش حذف نمودارها اطراف کادر -
) Space( فاصله یک هاعالمت این از بعد و نباشد فاصله()  پرانتز و) ؟( سوال عالمت ،)،( کاما ،(.) نقطه و کلمه میان -

  .گردد درج
 .باشد مترسانتی 5/0 میزان به) Indent( تورفته صورت به پاراگراف هر ابتداي -
 ذیل اول سطر. شوند نوشته) بولد( سیاه و جدا یکدیگر، از سفید سطر یک با باید زیربخشها و اصلی بخش هر عنوان -

 .شود آغاز تورفتگی با نباید دیگر، هاي پاراگراف نخست سطر خالف بر بخش، زیر هر
 ارائه میالدي به انگلیسی چکیده در فقط و شمسی به شکلها، و جدولها مقاله، متن فارسی، چکیده در "هاتاریخ" -

 .گردد
 .شود ذکر پانوشت در کاربرد اولین از قبل آنها فهرست شنا،ناآ اختصارات از استفاده صورت در -
 تا شود استفاده Word محیط در Equation و Draw ، Tableابزارهاي از آن امثال و درختی نمودارهاي تهیۀ در -

  .نیاورد وجود به را مشکلی نهایی نسخۀ در ها آن تنظیم
 Microsoft افزارنرم با) Single( یک خطوط فاصله با و )A4( مترسانتی 7/29×  21 ابعاد به مقاله بخشهاي کلیه -

Word 2007 گردد تهیه. 
  .شود می استفاده()  بسته و باز پرانتز از مکمل عبارات ذکر یا مبهم موارد توضیح براي -
 به رهانمودا و جداول ارقام و اعداد و بوده بصري وحدت و انسجام داراي و باشند واضح باید مقاله تصاویر و ها نمودار -

 .باشد فارسی  زبان
  :هاج)فونت

     ١٢ B Nazanin Bold:  عنوان قلم فونت -
  ١١ B Nazanin Bold :"چکیده" کلمه قلم فونت -
  ١١ B Nazanin Bold: "کلمات کلیدي"عبارت  قلم فونت -
 ١١ B Nazanin :فارسی چکیده متن قلم فونت -
   ١١ Times New Roman: انگلیسی متن و ١٢ B Nazanin: فارسی متن قلم فونت -
      ١٢ B Nazanin Bold ):"منابع" و "بحث و نتایج" ،"مقدمه"نظیر( مقاله مختلف بخشهاي عنوان قلم فونت -
  )وسط چین(١١ B Nazanin: شکلها و جدولها عناوین قلم فونت -
   ١٠ B Nazanin  :شکلها و جدولها داخل مطالب قلم فونت -
  ١١ B Nazanin: فارسی منابع قلم فونت -
  ١٠ Times New Roman: انگلیسی منابع قلم فونت -
  )وسط چین( ١١ Times New Roman Bold: انگلیسی در چکیده "عنوان" قلم فونت -
  ١٠ Times New Roman Bold: انگلیسی چکیده در Abstract  کلمه قلم فونت -
  ١٠ Times New Roman: انگلیسی چکیده متن قلم فونت -



  ٩ Times New Roman: انگلیسی و ١٠ B Nazanin: فارسی زیرنویس قلم فونت -
  د)ارجاعات

 شود. می آورده الفبایی صورت به فارسی غیر و فارسی منابع تفکیک به مقاله انتهاي منابع -
 و مؤلف نام ارجاع، و غیرمستقیم براي مستقیم هاي قول نقل انتهاي نحوه ارجاع باید به صورت درون متنی بوده و در -

براي نمونه: . آیدمی(:)  نقطه دو عالمت از پس اشاره، مورد اثر از خاصی صفحۀ و زپرانت داخل در اثر انتشار سال
 ).32: 1385(زرین کوب، 

 در پایان: "کتاب"براي ارجاع  -
 صورت به( کتاب کامل عنوان ،)کتاب انتشار سال( ویراستار، یا نویسنده نام ویراستار، یا نویسنده خانوادگی نام ترتیب به 

  .جلد. ناشر نام: نشر محل ،)وجود صورت در مصحح یا مترجم خانوادگی نام و نام( ،)ایرانیک
 خلیج دانشگاه: بوشهر ،قاجار دوره در فارس خلیج تجارت در آن نقش و بوشهر گمرك ،)1389( اهللا، حبیب نیا، سعیدي: مانند
  .فارس

  
  شده: ترجمه اثر براي نمونه

  رن ق  ل اوای ا ت  ه ن ازم  ن ری ت م دی ق از  ج ی ل خ  ی ظام زارش ن گ و  ی خ اری ت  ع ای وق  ه وع م ج م:  ارس ف  ج ی ل خ ،)1310( ، وت ب ال ت د ول آرن ، ون س ل وی
  .فرهومند: تهران ، دي ی ع س د م ح م ترجمه ، م ت س ی ب

  
  :شده تصحیح اثر براي نمونه

 ، داري ت اق د م اح تصحیح به ،) اس ب درع ن ب  وال اح  ی ف  اس ن ال  الم اع(  ارس ف  ج ی ل خ و  اس ب درع ن ب ،)1363( ، ی ل دع م ح م ، ه طن ل س دال دی س
  . اب ت ک  اي ی دن: تهران

  
  :است شده چاپ نهاد یا مرکز یک توسط که اثري براي نمونه

: ر ه وش ب ، ارس ف  ج ی ل خ  ري ی گ ی اه م  ه ع وس ت و  ی ررس ب  يا ه طق طرح یک ن ،)1380(فارس،   ج ی ل خ  ري ی گ ی اه م  ه ع وس ت و  ات ق ی ق ح ت ز رک م
  . ارس ف  ج ی ل خ  ري ی گ ی اه م  ه ع وس ت و  ات ق ی ق ح ت ز رک م ، ی ائ دری  ري ی گ ی اه م  ی ن ف و  ی م ل ع  ات ق ی ق ح ت  ه س وس م
  

  :انگلیسی زبان به اثر براي نمونه

Somovar,Lary & Richard E.Porter,(١٩٩٥),Communication Between Cultures, Usa, Wadsworth. 

 
 عنوان« ،)نشریه چاپ سال( نویسنده، نام نویسنده، خانوادگی مقاله به ترتیب نام پایان در "مقاله" ارجاع براي -

 و زمستان ،پاییز فصل توان می وجود صورت در(فصل ،)ش(شماره ،) س(سال ،)ایرانیک صورت به( نشریه نام ،»مقاله
 ).صص(صفحات یا) ص(صفحه ،)آورد را... 

 ،»ژاپن و چین اقتصادي هاياستراتژي و فارس خلیج نومی ژئوپلی« ،)1382(افسر، گاریزي، زهرا و زارع فرد،پیشگاهی: مانند
  .39-48صص ،46 ش ،6 س ،جغرافیایی فصلنامه پژوهشهاي

: تهران ،اسالمی بزرگ المعارف دایرة در ،»بندر عباس«  ،)1370( محسن،احمدي، : المعارف دایرة از ايمقاله شرح براي نمونه
  .اسالمی بزرگ المعارف دایرة

  



 تحصیلی سال( نام، خانوادگی، گرفته شده است به ترتیب نام نامه منابعی که از پایان پایانی ماخذ شرح براي نمونه -
 یا دانشکده استقرار محل شهر مشاوران، یا مشاور و راهنما استاد نام رساله، کامل عنوان ،)است شده دفاع رساله که

  ).نشده منتشر( دانشگاه، نام: دانشگاه
  

 استاد اشرافی، مهدي راهنما استاد ،1970دهه  در فارس خلیج منطقه امنیت در امریکا نقش ،)1386( ترانه، نوریان،: مانند
  ).نشده منتشر( ،)سیاسی و قتصاديا علوم دانشکده(شهیدبهشتی دانشگاه: تهران ازغندي، علیرضا مشاور

  

 سال( خانوادگی، نام، به صورت: نام :است شده نقل اینترنتی سایتهاي از که مطلبی براي پایانی ماخذ شرح شیوه -
 .گیردقرار می > <مقابل نشانه میان در سایت آدرس ،)سایت در بازنگري آخرین تاریخ( سایت، نام ،)نگارش

 
 آخرین( فرهنگ، و شناسی، انسان»فارس خلیج اتحادیه تحقق فرهنگی موانع و عربی گرایی ملی« ،)1384(نادري، احمد،: نمونه

  > www.anthropology.ir < ،)1393 خرداد 24 بازنگري


