
 

 جستارهاي زباني دوماهنامةراهنماي تدوين مقاالت 

 

شناسي، موزش زبان، زبانشدن، در حوزة مسائل زبان (آ دليل تخصصيبه جستارهاي زباني پژوهشي -دوماهنامة علمي 

 كند. شناسي زبان، ...) مقاله دريافت مي شناسي زبان، كاربردشناسي زبان، روانمعناشناسي، جامعه -نشانه

 شوند. دريافت مياز طريق سايت نشريه  صورت الكترونيك به فقط. مقاالت 1

  ارسال نشده باشد. هازمان براي ساير مجلهشده در نشرية ديگر چاپ نشده يا هممقالة ارسال -

 تأييد شوراي نويسندگان است.  بهمشروط  پذيرش و چاپ مقاله -

 . زبان رسمي مجله، فارسي و ارائة چكيدة انگليسي الزامي است.2

 معذور است. جداً   )صفحه 20كلمه (حدود  7000از  مجله از پذيرش مقاالت بيش .3

 دارد. . فصلنامه حق رد يا قبول و نيز ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ مي5

6نما منتشر استاد راه مسئوليتصورت توأم و با  و دانشجو بهدانشجويان با نام استاد راهنما  نامة برگرفته از رسالة پايان . مقاالت

 شود، ترتيب نويسندگان با موافقت استاد راهنما و دانشجو درج شود. مي

مقاالت ( . در مقاالت برگرفته از كارهاي تحقيقاتي، همراه بودن يك عضو هيات علمي با دانشجوي ارشد ودكتري الزامي است7

 ازدانشجويان به تنهايي دريافت نمي شود).

 هاي زير باشد: . مقاالت ارسال شده بايد داراي بخش7

  انگليسي چكيدة كلمه با ذكر هدف مقاله) و 300اكثر ؛ چكيدة فارسي (حدبه فارسي و انگليسي صفحة اول: عنوان كامل .الف

پيشينه تحقيق، تحقيق)؛ و رويكرد ها، روش ها، فرضيه، پرسشو مسئله صفحات بعدي: شامل مقدمه (تعريف موضوعب. 

 سي)؛ فهرست منابع؛ ضمايم.و برر بدنة مقاله (بحثچارچوب نظري، 

داخل » هاي كوتاهمقاالت، شعرها و داستان«) و نام 11(قلم شمارة  سياه و موربصورت ها و نام مجالت در داخل متن بهبنام كتا. 8

 گيومه قرار گيرد. 

 نگارش منابع:  شيوة. 9

نام و نام خانوادگي  ).11(با حروف مورب و سياه، قلم شمارة  نام كتاب(تاريخ انتشار).  ادگي، نامكتاب: نام خانو .الف

 مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر. 

(با حروف مورب و سياه، ونيكي نام مجله و نام نشرية الكتر». نام مقاله«(سال انتشار مقاله).  ناممقاله: نام خانوادگي،  .ب

 ). دوره. تاريخ مراجعه به سايت.11قلم شمارة 

 كلمات مقاله:فونت و اندازه . 10

ه يحاش .نگاشته شودمتر سانتي5/1لة ميان سطور اصفو  )11تايمز (در مقاالت التين از  12ياقوت  بيبا استفاده از قلم  مقاله

در محل موردنظر در مقاله  و ضمايم سانتي متر در نظر گرفته شود. لطفا كليه جداول، شكل ها و نمودارها 4تا  3كلمات نيز بين 

  به صورت جداگانه ارائه نشود. قرار داده شود و

 از همكاري شما سپاسگزاريم.
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