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راهنمای تدوين مقاله
 .1مقالة ارسال شده باید حاصل تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) بوده و در نشریة دیگری منتشر نشده باشد و تاا
زمانیکه داوری آن در این مجله به پایان نرسیده ،از فرستادن آن به مجلة دیگر خودداری شود.
 .2مقاله به ترتیب ،باید شامل عنوان ،چکیده ،کلیدواژهها (حداکثر  5واژه) ،مقدمه ،بحث ،نتیجاه و فهرسات منااب
باشد.
 .3مقاله باید روی کاغذ به ابعاد  A4و باا قلام اناداز  12در  word 2010تایا شاده و بادون ذکار ناام و
مشخصات مؤلفین و از طریق سامانة نشریه ) (http://perlit.tabrizu.ac.irارساال شاود .حجام مقالاه باا

احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از  20صفحه  A4باشد.
 .4هر مقاله باید دارای فایلی حاوی نام و مشخصلت مؤلف یا مؤلفین و درج نویسند مسئول به فارسی و انگلیسای
با ذکر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن آنها ،و همچنین فایل چکید انگلیسی حداکثر  250کلمه باشد.
* در صورت درج نام و مشخصات مؤلفین در فایل اصلی مقاله یا به عنوان نام فایل ،دفتر نشریه از بررسی و ارسال
آن به داوران معذور خواهد بود.
 .5چکید مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در  150تا ( 250حاداکثر در  10سارر و یاک پااراگراد) در اختیاار

خواننده قرار دهد و شامل مختصری از بیان مسئله ،هدد و روش تحقیق ،و یافتههای جدید مقاله باشد.
 .6مقدمه مقاله ترجیحاً باید شامل طرح تفصیلی موضوع و ساؤالهاای اساسای ،مباانی نظاری ،پیشاینه تحقیاق،

ضرورت و خأل تحقیق و در صورت لزوم ،بیان وجوه کاربردی آن باشد.
 .7معادل التین واژههای تخصصی مهم و نام افراد کمتر شاناخته شاده باا قلام  Times New Romanدر
انداز

 11داخل پرانتز و رو به روی کلمه درج شود.

 .8در ارجاعات از شیو «نویسنده ا سال نشر» (نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر :صفحه) استفاده شود .اگار اثاری
بیش از یک جلد داشته باشد ،بعد از نام مؤلف و سال نشر ،شماره جلد اثر ذکر شود و عالمت دو نقره ( ):بعد از آن

بیاید.
 .9از نقلقولهای مستقیم بیش از چهار سرر تا حد امکان پرهیز شود.
 .10مناب فارسی و انگلیسی به صورت مجزا در پایان مقاله با ترتیب الفبایی مانند نمونههای ذیل آورده شود:
کتاب :نام خانوادگی ،نام ،سال انتشار (درون پرانتز) ،نام کتاب ،نوبت چاپ ،نام مترجم یا مصحح ،محال نشار ،ناام

ناشر.
مقاله :نام خانوادگی ،نام ،سال انتشار (درون پرانتز) ،عنوان مقاله (درون گیومه) ،نام نشریه ،شاماره دوره ،صافحات
مقاله (از ص تا ص).
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يادآوری مهم
 .1مقاله از طریق ثبت نام در سامانة نشریه ) (http://perlit.tabrizu.ac.irارسال شود.
 .2رسمالخط مورد قبول نشریه و اصول نگارش باید بر اساس آخرین شیوهنامه فرهنگساتان زباان و ادب فارسای
باشد.
 .3چنانچه مقالهای فاقد هر یک از موارد باال باشد ،از دستور کار خارج میشود.
 .4حق چاپ هر مقاله ،پس از پذیرش محفوظ است و نویسندگان متعهد میشوند تا مشخص شدن وضعیت مقاله،
آن را به جای دیگر نفرستند .چنانچه این موضوع رعایت نشود ،هیئت تحریریه در اتخااذ تصامیم مقتضای مختاار
است.
 .5نشریه در اصالح مقاالتی که نیاز به ویرایش داشته باشند ،آزاد است.
 .6آراء و نظریههای مندرج در مقالهها ،مبین نظر سردبیر و هیئت تحریریه نشریه نیست.
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