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ونگارشمقاالتنیتدویراهنما
 

 هقالِ قثالً دس ًششیِ دیگشی تِ چاج ًشػیذُ یا ّوضهاى تشای هدالت دیگش اسػال ًشذُ تاشذ.  .1

اسػال هقاالت حتوا تا خؼت الکتشًٍیکی اًدام شَد. کلیِ هکاتثات تا ًَیؼٌذگاى ًیض اص ّویي طشیق  اػقت.    .2

 دس غیش ایي صَست، تِ هقاالت تشتیة اثش دادُ ًخَاّذ شذ. 

تایقح   13ٍ عٌَاى هقالِ تقا قلقن تیتقش     12تا قلن تی ًاصًیي یا تی لَتَع ٍ اًذاصُ  wordهقاالت، دس تشًاهِ  .3

 شَد. 

صفحِ ًثاشقذ. طثیعقی اػقت تقِ هققاالت       8تش اص  چیٌی شذُ ٍ کن صفحِ حشٍف 22حدن ّش هقالِ تیش اص  .4

چقح ٍ   ٍ اص ػوت 4شَد. )حاشیِ ػفیذ صفحات اص تاال ٍ خاییي  خاسج اص ایي هحذٍدُ تشتیة اثش دادُ ًوی

 تاشذ.( هتش هی ػاًتی 3.5ساػت 

هتي اصلی حتوا ٍ الضاها فاسػی تَدُ ٍ دس صَست ًیاص تِ عثاسات غیش فاسػی، تشخوِ فاسػی آًْا تِ ّوقشاُ   .5

 عثاست غیش فاسػی دس خاٍسقی آٍسدُ شَد. 

دس صفحِ اٍل عٌَاى هقالِ، ًام ٍ ًقام خقاًَادگی ًَیؼقٌذُ یقا ًَیؼقٌذگاى، ػقوت علوقی، ًشقاًی خؼقت           .6

 لکتشًٍیکی ٍ شواسُ تواع ًَیؼٌذُ هؼؤٍل دسج گشدد. ا

کلوِ )شاهل هَضَع، ػاختاس ٍ ًتایح هقالِ( ّوشاُ تا تشخوِ اًگلیؼی آى، ضقویوِ هقالقِ    122چکیذُ هقالِ  .7

 ٍاطُ( ّوشاُ چکیذُ هقالِ ضویوِ گشدد.   5تاشذ. ٍاطگاى کلیذی ٍ هعادل اًگلیؼی آًْا، )

 تي، تالفاصلِ خغ اص ًقل هطلة داخل خشاًتض تِ صَست صیش رکش شَد: ّای هشتَط تِ هٌاتع دسٍى ه اسخاع  .8

 (.25، ص1385اثش، ػال اًتشاس، شواسُ صفحِ( هثال: )طاّشی،  )ًام صاحة 

 فْشػت هآخز، تِ تشتیة الفثایی ًام خاًَادگی ًَیؼٌذگاى، دس اًتْای هقالِ تِ ششح ریل آٍسدُ شَد:  .9

ًام  :، شواسُ خلذ، ًام هتشخن یا هصحح، هحل اًتشاس  عٌَاى کتاب  ّا: ًام ًَیؼٌذُ )تاسیخ اًتشاس(، کتاب -

 ًاشش. 

، تشخوِ هحوذتاقش هَػَی ّوقذاًی، ققن،   22ج  تفؼیش الویضاى،(، 1363طثاطثایی، هحوذحؼیي )هثال:  -

 دفتش اًتشاسات اػالهی

هدلقِ، شقواسُ ٍ   ، ًقام    ّا: ًام ًَیؼٌذُ )تاسیخ اًتشقاس(، عٌقَاى کاهقل هقالقِ تقا حقشٍف ایتالیق         هقالِ -

 ّای آغاص ٍ خایاى هقالِ.   هشخصات هدلِ، شواسُ صفحِ

فقْی، ػال ششن، شواسُ  یّا خظٍّش دس سفع هؼؤٍلیت، ادًُقش اس(، 1389طاّشی، حثیة اهلل )هثال:  -

 .37 – 25اٍل، ص 

ِ اص طشیق  ػقاهاًِ   ًَیؼٌذگاى هحتشم هی تَاًٌذ هقالِ ّای خَد سا  .12  http://jorr.ut.ac.irتقِ آدسع   هدلق

 .اسػال ًوایٌذ
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