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 : نگارش دستور 

 سازمان و نهادی وابستگی ندارد.  و  نامه به هیچ گروهمردم  -

تاریخ  مردم و    تاریخ  نویسی )نامه مردمی /نامه مردم  ه  حوزهای نوآورانه و روشمند در  نامه از مقاله مردم  -

 کند. استقبال می برای مردم( 

و    خواهند شد ارزیابی  ماه    ۳شوند حداکثر ظرف  نامه پیشنهاد می مردم هایی که برای چاپ به  مقاله   -

 . رسید  خواهد  نویسندگان  آگاهی  به داوری  ه  نتیج

بدون    نامه منتشر شده باشد محتوایی که در مردم ها و هرگونه  یادداشت   ها،مقاله  چاپ و بازنشر   ،تکثیر  -

 . نیست   مجازمجلّه  ه  و اجازآگاهی 

پیوند    از راه آماده و    14  قلم  ه  و انداز  (IR-Lotusلوتوس ).آی.آر  با قلم  ، Wordمقاله در محیط    -

 شود.  فرستاده ارتباط با مادر بخش در وبگاه مجلّه مندرج  (لینک )

 باشد. واژه    7000  حداکثر  هاشمار واژگان مقاله  -

گزیده  محل کار،  حرفه و  تحصیلی،  ه   تاریخ و محل تولد، مدرک و رشت   شامل    کوتاه حال  شرح    یک     -

 .  شود  به همراه یک عکس غیرپرسنلی فرستاده ،های پژوهشی زمینه   وشده منتشر آثار پژوهشی 

تا در صورت    فرستاده شود   میل نویسنده -ای کار و  منزل یا محل  و کد پستی  نشانی   همراه،  شماره    -

 . فرستاده شود  از مجلهیک نسخه ،  مقالهو چاپ   پذیرش

  قلم    با )های فرعی  عنوان   زنی  متن مقاله   رو د   باشد   کوتاه و برانگیزاننده  هالهمقا   عنوان   شود پیشنهاد می   -

 . رود  کاره ب( سیاه
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و یا    گنجانده متن    در  منبع عکس، با ذکر  ،  ت و مرتبط با موضوع مقالهبا کیفیّ   عکس دو یا سه    کمدست   -

 . شود پیوست 

در    ۳00dpi  کمدست و    jpegیا  jpg های مربوط به مقاله با فرمت  جدول، نقشه، نمودار و عکس   -

 شوند. داده  جایدرون مقاله 

  ـ  . ..  و  االسالم« ت ، »حجهللا«ت ، »آی»دکتر«، »مهندس«هایی چون »استاد«،  عنوان کارگیری  ه از ب -

پرهیز    ـباشد  ها ناگزیر  کارگیری آن هو ب  با هویت فرد گره خوردهها  عنوان   اینگونه در مواردی که    مگر

   د.شو

 باشد. گیومه   درون  ها م مقاله و نا سیاه   قلم   و باها ایتالیک ام کتاب ن -

نامه،  مردم   فضای مجازی  هایه صفح  در  ی رسانو اطالع   غی تبل  برای  شود یم  درخواست   سندگانیاز نو   -

 بفرستند. واژه،   ۳00تا    200 ود حد  ، دراز آن را یاخالصه به پیوست مقاله 

د،  افزاینو چنانچه توضیحاتی می   نویسند نوشت ب ها و اصطالحات را در پی مترجمان، شکل التین نام   -

 . ند ر بیاو، حرف )م( را در پایان آن  از ارجاعات اصلی جداسازی   برای

 : آورده شود  ترتیب زیربه  10قلم با اندازه   و   نوشتپی صورت به ها  و یادداشت   ات ارجاع -

نام   ، سیاه(  ایتالیک و قلم  ) ، نام اثر نخست نام کوچک و سپس نام بزرگ()  نام نویسنده/نویسندگان کتاب:

 . شماره صفحه  ،جلد  شماره  ،ح/کوششگر، محل نشر، ناشر، تاریخ نشر مترجم/مصحّ 

نویسنده نامعلوم یا   نوشته شود:   دهجای نام نویسنهردلیل نامشخص است، بهبه یک متن   ه  نویسند نام   اگر)

   . بدون نام نویسنده(

، نام مجله، تاریخ نشر، دوره، سال انتشار،  (گیومه  درون )  عنوان مقاله   نام نویسنده/نویسندگان،  مقاله: 

 . شماره صفحه  ، شماره مجله

برگ    ه  شمار  ،، شماره و محل نگهداری(هسیا  ایتالیک و قلم  )  نام نویسنده، عنوان نسخه   ی: خط    هایه نسخ

 . و صفحه 

های  بدیهی است این قاعده شامل مجموعه )   .، شماره، محل نگهداریسیاه(  ایتالیک و قلم  )  عنوان سند   سند:

 . (شود خصوصی نمی 
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  ،دفاع  تاریخ ،  ، نام استاد راهنما، نام دانشگاهسیاه(  )ایتالیک و قلم    ساله نام نویسنده، عنوان ر  نامه: پایان

 شماره صفحه. 

 . شماره روزنامه  ،تاریخ روزنامه، (گیومه درون ) مقالهنام   ،نام نویسنده  روزنامه:

 . تارنما نام و عنوان دقیق نویسنده/نویسندگان، تاریخ انتشار،  نام  اینترنتی:  منابع 

الفبا   ب یفهرست مراجع به ترت   ا ینامه  کتاب   - نام    م یتنظ  سندگانی نام بزرگ نو  یحروف  شود. نخست 

 . د یای ارجاعات ب ب یمشخصات نشر به همان ترت سایر بزرگ و سپس نام کوچک و 

در تنظیم    ،شود می هم  ها بر فارسی شامل مراجع و منابعی از دیگر زبان   چنانچه مراجع مقاله افزون   -

 بیایند. های دیگر زبان  و  فارسی، عربی مراجع زبان به ترتیب  نامه همواره کتاب 

 

  و   ی پیتا  هایغلط   تهی از و    راسته ی و پ  راسته یکه و   گیرند می قرار    یداور  ه  در چرخ   هاییه مقال ◼

 شده باشد.  ت ی و کامل رعا ق یطور دق ه ها بدر آن  نامهردم نگارش م  و دستور  باشند  ینگارش


