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 تهنمای تدوین مقاالرا
در نشریة دیگرری  نویسنده )یا نویسندگان( بوده ومقالة ارسال شده باید حاصل تحقیقات . 1

 .منتشر نشده باشد

 ،واژه(، مقدمره، بحر ، نتیجره 7)حداکثر  واژگان کلیدیمقاله باید شامل عنوان، چکیده، . 2

 باشد.فارسی فهرست منابع 

کلمه( شامل عنروان، نرام و مشاصرات  1000. مقاله باید دارای چکیده مبسوط انگلیسی )1

ای از مرتن مقالره و ترجمره لحاظ اولویت، چکیده مقاله، واژگان کلیردی، الالصرهمؤلفین با 

 منابع مهم مورد استفاده به انگلیسی باشد.

در  12و برا قلرم انرداز   A4 ابعاد و در بدون ذکر نام و مشاصات مؤلفینمقاله باید فایل . 1

word 2010  از طریق سرامانة نشرریه فقط وتایپ شده (http://perlit.tabrizu.ac.ir) 

 باشد. A4 صفحه 20حجم مقاله با احتساب تمام اجزاء آن نباید بیشتر از ارسال شود. 

پس از تکمیل ارسال مقاله در هر یک از مراحل بررسی یا چاپ، تغییر در تعداد یا ترتیر  . 8

شود؛ لذا الواهشمند است هنگام بارگذاری مقالره، نرام و مشاصرات نام مؤلفین پذیرفته نمی

درج نویسرند  برا  جداگانره فرایلیدر باش نویسندگان سایت و نیز در کامل مؤلف/ مؤلفین 

بره  همرراه آنهراآدرس پست الکترونیکی و شماره تلفن  انگلیسی با ذکربه فارسی و  ،مسئول

یا به عنروان  فایل اصلی مقاله االلد ؤلفینم نام و مشاصات در صورت درجثبت گردد. دقت 

   ن معذور الواهد بود.آاز بررسی  هیئت تحریریه، نام فایل

سرطر و یرک  10)حرداکثر در  270تا  170چکید  مقاله باید تصویری کلی از مقاله را در . 7

پاراگراف( در االتیار الواننده قررار دهرد و شرامل ماتصرری از بیران مسرئله، هردف و رو  

 های جدید مقاله باشد.تحقیق، و یافته

های اساسی، مبرانی نررری، مقدمه مقاله ترجیحاً باید شامل طرح تفصیلی موضوع و سؤال. 2

 لزوم، بیان وجوه کاربردی آن باشد. پیشینه تحقیق، ضرورت و الأل تحقیق و در صورت

 Times  های تاصصی مهم و نام افرراد کمترر شرناالته شرده برا قلرممعادل التین واژه. 4

New Roman  شود.داالل پرانتز و رو به روی کلمه درج  11در انداز 

در ارجاعات از شیو  )نام الانوادگی نویسنده، سال نشر: صفحه( استفاده شرود. اگرر اثرری . 4

و صرفحه بعرد از از یک جلد داشته باشد، بعد از نام مؤلرف و سرال نشرر، شرماره جلرد  بیش

 ذکر شود عالمت دو نقطه ):(

http://perlit.tabrizu.ac.ir/


 های مستقیم بیش از چهار سطر تا حد امکان پرهیز شود.قولاز نقل. 4

های در پایان مقاله با ترتی  الفبایی مانند نمونه به صورت مجزا فارسی و انگلیسی منابع. 10

 :ورده شودذیل آ

، نوبرت )ایتالیرک( نرام کتراب)درون پرانترز(،  (سال انتشرار)نام الانوادگی، نام، کتاب: 

 نام ناشر. :چاپ، نام مترجم یا مصحح، محل نشر

)درون گیومره(،  «عنوان مقالره»)درون پرانتز(،  (سال انتشار)نام الانوادگی، نام، مقاله: 

 (.*-*شماره، صفحات مقاله )ص سال )دوره(، ، )ایتالیک( نام نشریه

 -Jorjani, Abd ol - Qader (1992). Asrar ol-Blagha. Jalil Tajlil 

(Trans.), 3rd ed. Terhran: University of Tehran Press. 

 -Safa, Zabih ol-Lah (1984). Literary History of Iran, Mohammad 

Torabi (Sum.), V. 2, 16th ed. Tehran: Ferdows press. 

-Berkerian, D. A. (1993). The ADA and the hiring process in 

organizations. Consulting Psychology Journal: Practice and 

Research, 45 (2), p. 10-36. 

 یادآوری 

 شود.دریافت می )it.tabrizu.ac.irhttp://perl(سامانة نشریه   از طریقفقط  ت. مقاال1

تنرریم نامه فرهنگستان زبان و ادب فارسری شیوهق آالرین مطابمقاله  الاطرسمچنانچه . 2

 شود.، از دستور کار الارج مینشده باشد

شروند ترا و نویسرندگان متعهرد مری اسرتمحفروظ  از پرذیر . حق چاپ هر مقاله، پس 8

جای دیگر نفرستند. چنانچه این موضوع رعایت نشود، مشاص شدن وضعیت مقاله، آن را به 

 هیئت تحریریه در اتااذ تصمیم مقتضی ماتار است.

 . نشریه در اصالح مقاالتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.7

 ن نرر سردبیر و هیئت تحریریه نشریه نیست.ها، مبیّهای مندرج در مقاله. آراء و نرریه2
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