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راهنمای تدوین مقاالت
 .1مقالة ارساا شده باید حاص تحقیقات نویسنده ییا نویسنداان بوده و در نشریة دیگری
منتشر نشده باشد.
 .2مقاله باید شاااام عنوان ،دکیده ،واژاان کلیدی یحداکثر  5واژه  ،مقدمه ،بحث ،نتیجه،
فهرست منابع فارسی و عنوان ،دکیده و واژاان کلیدی انگلیسی باشد.
 .3فای مقاله باید بدون ذکر نام و مشااختااات منلفین و در ابعاد  A4و با قلم اندازۀ  12در
 word 2010تایپ شاده و فقط از طریق ساامانة نشریه )(http://perlit.tabrizu.ac.ir
ارسا شود .حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از  20صفحه  A4باشد.
 .2پس از تکمی ارساا مقاله در هر ی از مراح بررسی یا دا ،،تیییر در تعداد یا ترتی
نام منلفین پذیرفته نمیشاود لذا خواهشامند اسات هنگام باراذاری مقاله ،نام و مشختات
کام منلف /منلفین در بخش نویساانداان سااایت و نیز در فایلی جدااانه با درج نویسااندۀ
مسائو  ،به فارسای و انگلیسای با ذکر آدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه آنها به
دقت ثبت اردد .در صاورت درج نام و مشختات منلفین داخ فای اصلی مقاله یا به عنوان
نام فای  ،هیئت تحریریه از بررسی آن معذور خواهد بود.
 .5دکیدۀ مقاله باید تتااویری کلی از مقاله را در  150تا  250یحداکثر در  10سااطر و ی
پارااراف در اختیار خواننده قرار دهد و شاااام مختتاااری از بیان مسااائله ،هدف و رو
تحقیق ،و یافتههای جدید مقاله باشد.
 .6مقدمه مقاله ترجیحاً باید شاام طر تفتایلی موضوو و سنا های اساسی ،مبانی نظری،
پیشینه تحقیق ،ضرورت و خأل تحقیق و در صورت لزوم ،بیان وجوه کاربردی آن باشد.
 .7معاد التین واژههای تختااتاای مهم و نام افراد کمتر شااناخته شااده با قلم Times
New Romanدر اندازۀ  11داخ پرانتز و رو به روی کلمه درج شود.
 .2در ارجاعات از شایوۀ ینام خانوادای نویسانده ،ساا نشر :صفحه استفاده شود .اار اثری
بیش از ی جلد داشته باشد ،بعد از نام منلف و سا نشر ،شماره جلد و صفحه بعد از عالمت
دو نقطه ی :ذکر شود
 .5از نق قو های مستقیم بیش از دهار سطر تا حد امکان پرهیز شود.
 .10منابع فارسای و انگلیسی به صورت مجزا در پایان مقاله با ترتی الفبایی مانند نمونههای
ذی آورده شود:

کتاب :نام خانوادای ،نام ،یسا انتشار یدرون پرانتز  ،نام کتاب یایتالی
نام مترجم یا متحح ،مح نشر :نام ناشر.

 ،نوبت دا،،

مقاله :نام خانوادای ،نام ،یسااا انتشااار یدرون پرانتز « ،عنوان مقاله» یدرون ایومه ،
نام نشریه یایتالی  ،سا یدوره  ،شماره ،صفحات مقاله یص *. *-
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rd ed. Terhran: University of Tehran Press.
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