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 پژوهشیی حافظدر مجلهر و تنظیم نهایی مقاالت برای انتشای نگارش نامهشیوه

 

 

 ی محترمنویسنده

را  «ی نگارش و تنظیم مقاالتنامهشیوه» به پیوست ،لطفاو سپاس از همکاری شما  احترام ،با سالم 

 دارد. تقدیم میو با مثال  نگرانهای جزیییک بار دیگر به گونه

 

 به نکات زیر توجه فرمایید: فایل مقالهو ارسال  مجدد برای تنظیملطفا این بنابر

 ارسال گردد. ی تنظیم شده به همراه چکیده در یک فایل مقالهاصل  .1

 .تایپ شده باشد به باال  Word 2007یبرنامه با ی قرار گیرد که فایل ورد مقاله در .2

تا ۴A(۰۲۲۲ی صفحه۰۲حداکثر در که بتوان آن را  تنظیم شودایبه گونهحجم مقاله  .3

 جای داد. کلمه(0888

 

 های صفحهحاشیه .1

طوری  به متر باشدسانتی 5/3متر و از سمت چپ سانتی 5/4پایین و سمت راست  ها از باال،حاشیه

 متر شود. سانتی 08متر و طول آن سانتی 33که عرض متن مقاله 

 باشد. singleفاصله خطوط در حالت 

Paragraph →Line Spacing : single 

 ها را صفر کنید.ی پاراگرافمجدد مقاله فاصله در تنظیم ای نباشد.ها هیچ فاصلهبین پاراگراف

Paragraph →Before Spacing: 0 
Paragraph →After Spacing: 0 

 

 رمت مقاله:قلم و ف .2

 شود.در وسط صفحه نوشته  (تیره BLotus 13 )فونتبا  عنوان مقاله

در  تیره( BLOTUS 12 ) قلمبا  ایشانوابستگی سازمانی گان و نام و نام خانوادگی نویسند

 BLOTUSمرتبه سازمانی، رشته تحصیلی نیز با قلم شود. نوشته  وسطبا یک فاصله در  عنوانزیر



 ( Time New Roman 10) ایمیل نویسندگان در پاورقی همان صفحه و با فونت نشانیو   10

 درج گردد.

 .نوشته شوند به صورت تیرههمین قلم با ها نازک و عنوان B Lotus 13متن اصلی مقاله با قلم  

 

 تیره( BLotus 13 قلم)چکیده  .3

شامل مسأله، هدف، روش و  نوشته شود. چکیده نازک( (BLOTUS 11فونت متن چکیده با 

از هر دو  باید متن چکیده کلمه باشد. 088تا  358ین ب و باید های کلی پژوهش استدستاورد

( را از منوی Rulerتوانید خط کش )کار مید. برای اینمتر تورفتگی داشته باشیک سانتیطرف 

(viewفعال نموده و گیره های مربوط به چپ و راست ) .را یک سانتی متر به درون هدایت کنید 

 

 کلیدی:های واژه .4

ذاری فقط با گو بدون شماره نازک( نوشته شوند (BLOTUS 11فونت کلیدی با های واژه 

 کلمه باشد. 7تا  3تواند بین های کلیدی میا گردند. تعداد واژهجد  عالمت کاما )،( از یکدیگر

 

 تیره( BLotus 13 قلم) مقدمه .5

 ( تنظیم شود. نازک BLotus 13 ) قلمی اصلی مقاله با بدنه

های اصلی و فرعی بعد از هر گذاری عنوانشماره برای. دنگذاری شوباید شماره مقالههای عنوان

 هاترتیب شمارهاز نظر فنی  تا  بعد از هر نقطه یک فاصله داده شود شماره یک نقطه گذاشته شود و

 به هم نریزد. و اعداد

د دو نوانتهای فرعی میتک رقمی باشند. عنوانی های اصلی مقاله باید دارای شمارهعنوان

توان رود و اگر بیش از این الزم شد میشماره فراتر ن 4د اما سعی شود که از نیا بیشتر باشای شماره

 از حروف ابجد استفاده کرد. 

 .ها با مقدمه آغاز شده و با نتیجه پایان می پذیردگذاریشماره

 ها با نیم سانت تورفتگی شروع شود. بدون تورفتگی و بقیه پاراگراف پاراگراف آغازین هر عنوان 

سمت چپ  راست ثابت و عدددر هر بخش عدد سمت ای باشد که ها به گونهاریگذشماره

 تغییرکند.

 :اصلی و فرعی به شکل زیر است هایاری عنوانذگشمارهبرای نمونه،  
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 (تیره BLotus 13 قلم). عنوان اصلی 3

 (تیره BLotus 13 قلم). عنوان فرعی اول1. 3

 . عنوان فرعی دوم 2. 3

 . زیر عنوان فرعی اول 1. 2. 3

 . زیر عنوان فرعی دوم 2. 2. 3

 . عنوان فرعی سوم 3. 3

 

 

 (تیره BLotus 13)قلم گیرینتیجه .6

 نوشته شود.  (نازک BLotus 13 )قلم با متن نتیجه

 

 (تیره BLotus 13)قلم هایادداشت .7

در این قسمت مقاله  referencesاستفاده از کلید  و با گذاری شدهها به صورت شمارهیادداشت

  (تیره BLotus 11 فونت شوند. )قبل از عنوان قدردانی و منابع و باگذاری جای

 

 (تیره BLotus 13)قلم تشکر و قدردانی .8

توانند متن قدردانی و تشکر شخص یا سازمانی قدردانی کنند می چنانچه نویسندگان بخواهند از

 (تیره BLotus 11 قلم). پیش از منابع بنویسندخود را 

 

 (تیره BLotus 13)قلم منابع  .9

ای نامهبرای نوشتن فهرست منابع از شیوه شود.نوشته  نازک BLotus 13 قلم فهرست منابع با -

 پیروی شود:آید که در زیر می

 نیز منابع التینصورت الفبایی پشت سر هم قرارگیرند.  و به ها بدون جداسازیو مجلهها کتاب -

 به صورت الفبایی آورده شود. و پس از منابع فارسی 

ی منابع همراه با نام مترجم، محل انتشار های آسمانی، پیش از همهو دیگر کتاب کریم نام قرآن -

 و سال انتشار آورده شود.



 مشخص منبعی نام نویسندهدر اگر نام خانوادگی نویسنده الفبایی شود.  اساسفهرست منابع بر  -

یی آن بر اساس نام کتاب ترتیب الفبابه جای نام نویسنده قرارگرفته و  عنوان کتاب ،نیست

 شود.آورده 

 عنوان مقالهو  نام کتاب ،سال انتشار، نام خانوادگی نویسندهدر ویرایش فهرست منابع بعد از  -

 شود. برای جداسازی از ویرگول استفاده در بقیه موارد رده می شود. نقطه آو

 :در فهرست منابع به شکل زیر است کتابی ارجاع به شیوه -

شماره جلد استفاده شده  .نام کتاب )به صورت ایتالیک( .نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(

 در مقاله، نام مصحح یا مترجم، شهر محل انتشار: نام انتشارات. 

 مثال:

 به تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران: خوارزمی. گلستان سعدی.( 1331الدین. )سعدی، مصلح

 ، تهران: دانشگاه پیام نور.1ج معانی و بیان.( 1333شمیسا، سیروس. )

 : در فهرست منابع به شکل زیر است یا نشریهمجله ارجاع به  ی شیوه -

)به صورت  نام مجله یا نشریه«. عنوان مقاله داخل گیومه»نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. 

 چاپ شده.  یابتدا و انتهای مقالهی صفحه ی مجله، شماره(، دوره و شمارهایتالیک

 مثال:

ی ی دانشکدهمجله«. ارزش ادبی ابهام از دومعنایی تا چندالیگی معنا(. »1333فتوحی، محمود. )

 .16-54، صص 12، شماره11، دوره ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم تهران

در فهرست  باید است مام منابعی که در متن مقاله به آنها ارجاع داده شدهتآدرس و مشخصات  -

 منابع بیاید. 

شود و  تا( نوشتهی )بیست به جای آن در پرانتز کلمهمشخص نی منبع که سال انتشارهنگامی  -

 نوشته شود. بی نا یکه نام انتشارات مشخص نیست بعد از نام شهر کلمههنگامی 

پشت سر هم  ارجاع داده شده باشد، این منابع به چند اثر از یک نویسنده اگر در فهرست منابع -

م و از عنوان دوم به بعد به جای نام نویسنده خط ممتد آورده شود. این موضوع هگیرند قرار 

بر اساس سال چاپ است از این منابع شود. ترتیب برای کتاب و هم  برای مقاله رعایت می

 کمتر به بیشتر. 
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 .کتاب است دهی به ی ارجاعنحوه شبیهدر فهرست منابع،  دهی به پایان نامهی ارجاعنحوه -

به جای با این تفاوت که شود نوشته  ایتالیکعنوان پایان نامه مانند عنوان کتاب به صورت 

 شود.میآورده دانشجوی دانشگاه و سال دفاع  ،مقطع تحصیلی نویسندهمحل نشر و ... 

 برای ارجاع به صفحات اینترنتی، آدرس صفحه به همراه تاریخ بارگزاری نوشته شود.  -

 

 نکات مهم نگارشی: .11

فاصله برای کلمات دوجزیی و رعایت نیم. رعایت شودحتما ها و نزدیک نویسیجدانویسی -

 مثال:ست؛ بیشتر الزامی

 « شود و ...ترین، میایم، مهمی، نوشتهها، مقدمهانسان»

 شود.ی( میی کلمات دارای همزه ة تبدیل به )ههمه -

ی کلمهای با بدون هیچ فاصلهل، دونقطه و ... ویرگونقطهقطه، ویرگول، ن م نگارشی مانندیالع -

  خود بیایند.از  پیش

 د.مشخص شو« گیومه»با  های مستقیمابتدا و انتهای نقل قول -

ها و پرانتزهای بسته نیز به گیومهچسبند. از به کلمات پس از خود میها و پرانتزهای بگیومه -

 می چسبند. خوداز  پیش کلمات

 نوشته شود. ایتالیکهای مقاله به صورت قسمت درتمامنام کتاب  -

 گیرد.قرار« گیومه»های مقاله در قسمت نام مقاله درتمام -

 آورده شود. ایتالیکهای مقاله به صورت قسمتتمام نام مجله در  -

باید به منبع اصلی خود ارجاع داده اند، که در متن مقاله آورده شدههایی قولتمام اشعار و نقل -

 : به شکل زیر است دهی نقل قول مستقیم در متنارجاعشوند. 

 ( فحهص ی)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار: شماره       

استفاده )رک. ( یا )نک. ( توان ابتدا از دهی آن میبرای ارجاع اگر نقل قول غیر مستقیم است -

 . را نوشت (فحهص ینویسنده، سال انتشار: شماره)نام خانوادگی و سپس کرد 

بعد به جای نام  دوم به ، در ارجاع هایشودبه چند کتاب از یک نویسنده ارجاع داده میاگر  -

 همانبعد از  شده است، نیز تکرار آثار اگر سال انتشار . شوداستفاده همان کلمه  از نویسنده

 سال انتشار نیست. آید و نیازی به نوشتنی صفحه میفقط شماره

 (38مثال: )بقره/  )نام سوره/ شماره آیه( :بدین گونه باشد ارجاع به آیات قرآن -



بعد از هر آیند. میپشت سر هم  هااست نشانی ارجاعچند ارجاع قسمتی از متن دارای اگر  -

 مثال: د.شوشود و آدرس ارجاع بعد پس از آن نوشته میمی ویرگول گذاشتهنقطهارجاع 

 (44: 3301کیانی،  ؛05: 3378)افراسیابی،      

بعد  ، استفاده شوداندزمان در یک سال چاپ شدهنویسنده که همکتاب یک از دو در مقاله اگر -

 .مشخص باشدمورد نظر کاماًل  منبعد تا آیمی از نوشتن سال، حرف الف، ب، ج

 ( 05الف:  3300، شفیعی کدکنیمثال: ) 

شده صفحاتی که در نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم استفاده  یشماره ،اگر متن فارسی باشد -

از چپ به راست  باشد ( و اگر متن انگلیسی7-5مانند ) ؛شوندنوشته می از راست به چپاست 

(5-7). 

 گیرد.قرار میدر پرانتز بالفاصله بعد از آن  های خاصکلمات و ترکیبهای التین معادل -

. از قرار دادن گیردقرار میقبل از منابع های مقاله در پایان مقاله تمام یادداشت -

 ها در پاورقی خودداری کنید.یادداشت

با  ها استفاده شود. یادداشت references یاز گزینه گذاری در پایان مقالهیادداشت برای -

 شود.  نوشتهنازک(  BLOTUS 12) قلم

 مقاله خودداری شود.در   و... حجت االسالمهای دکتر، مهندس، عنوان به کاربردن از -

متنی به شکل زیر  ارجاع درون ،دننفر باش 0تعداد نویسندگان منبعی،  به دهی اگر در استناد -

 : است

 صفحه( یی دوم، سال انتشار: شمارهی اول و نام خانوادگی نویسنده)نام خانوادگی نویسنده -

 شود: عمل بدین شکل  نیز فهرست منابعدر    

 یاول )نقطه ویرگول( نام خانوادگی نویسنده یاول، نام نویسنده یابتدا نام خانوادگی نویسنده -

 دوم. )سال انتشار( ... یدوم، نام نویسنده

 : به شکل زیر است د، ارجاع درون متنیباش نفر 0اگر تعداد نویسندگان بیشتر از   -

 صفحه( ینتشار: شماره، سال اهمکاران یاول وکلمه ی)نام خانوادگی نویسنده -

 (45: 3313و همکاران، : )شفیعی کدکنی مثال

اول و  یاول، نام نویسنده یشود: نام خانوادگی نویسندهبدین گونه عمل  نیز در فهرست منابع -

 . )سال انتشار(همکاران یکلمه

 (.3313و همکاران. ) رضاشفیعی، محمد مثال:
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  .شود تنظیمنابع فارسی منابع انگلیسی نیز مانند م -

 . مثال:شودانجام می دهی منابع التین نیز همانند منابع فارسیارجاع -

(Bettelheim, 1993: 65) 
در  جدولی که در فایل  حتما، شعرها استفاده شده استسنتی از اشعار  مقالهدر اگر 

به طوری که ستون اول  )مصرع اول( و ستون  قرار گیرد.پیوست شده است،  قالب بندی

 متر باشد.ها یک سانتیسانتی متر، و فاصله بین آن 4)مصرع دوم(  وم د

 مصرع دوم   مصرع اول

 د.نباش justifyو در حالت تراز نوشته شوند نازک(  BLOTUS 12  )قلمبا  جدولشعرها در 
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