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 دستورالعمل ارسال مقاله به فصلنامه

 شناسي هنر و ادبيات باشد و در ديگر نشريات داخل و خارج كشور چاپ نشده باشد.اله، پژوهشي و درباره مسايل جامعه. مق1

تنظيم شده  Wordكلمه) و در محيط  9000تا  7000باشد (بين  12با فونت  A4صفحه  25چيني و در حداكثر . مقاله حروف2
 باشد.

اي از كلمه) آورده شود كه در آن خالصه 600تا  500كلمه) و انگليسي (بين  300تا  200. در ابتداي مقاله چكيده فارسي (بين 3
 گيري همراه با واژگان كليدي باشد.ترين نتيجهموضوع مقاله، روش تحقيق و مهم

ط با گيري مرتبهاي تحقيق و نتيجههاي مقدمه، طرح مسئله، چارچوب نظري، روش تحقيق، يافته. پس از چكيده ارائه بخش4
 چارچوب نظري در مقاله ضروري است.

 . نثر مقاله و شيوايي نگارش از جمله معيارهاي مهم داوري مقاله است.5

 . معادل التين اسامي و مفاهيم مهم در پاورقي هر صفحه آورده شود.6

 : شماره صفحه) عمل شود.ن به صورت (نام مؤلف، سال انتشار. براي ارجاع به منابع در داخل مت7

 در پايان مقاله فهرست الفبايي منابع مورد استفاده فارسي و انگليسي به طور جداگانه  به شكل زير ارائه شود: .8

نام خانوادگي، نام (سال انتشار) عنوان كتاب، شماره جلد، نام و نام خانوادگي مترجم، شماره چاپ، محل انتشار:  * كتاب:
 انتشارات.

 ، نام نشريه، شماره، صفحات.»عنوان مقاله«انتشار) نام خانوادگي، نام (سال  * مقاله:

 ترا، رشته، دانشكده، دانشگاه.كنامه كارشناسي ارشد/دنامه، پاياننام خانوادگي، نام (سال انتشار) عنوان پايان نامه:* پايان

 ».نام گزارش«نام سازمان (سال انتشار)  * گزارش:

 اخذ مطلب): نشاني كامل ايت. نام خانوادگي، نام (تاريخ * مطلبي در اينترنت:

 . مولف بايد سمت پژوهشي يا آموزشي، نشاني كامل محل، شماره تلفن و نشاني پست الكترونيك خود را ضميمه مقاله كند.9

 .شودست و مقاالت رسيده پس فرستاده نميالزامي ادي آن ارسال سه نسخه از مقاله به همراه سي .10

 أييد داوران است و فصلنامه در ويرايش مطالب آزاد است.. چاپ مقاله در فصلنامه منوط به ت11

 شود.اي ديگر، پيگيري آن در اين فصلنامه متوقف مي. در صورت ارائه مقاله به نشريه12

 ان) است.ها برعهده نويسنده (نويسندگ. مسئوليت مطالب مندرج در مقاله13

 باشد.پذير مينيز امكان  jsal@ut.ac.ir. ارسال مقاالت از طريق ايميل مجله به آدرس 14
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