
 

 

 بسمه تعالی

امتیازی انجمـ  علمـی نانوـجن اا تـاد ن نانوـ ا  به صاحب پژوهش در تاریختخصصی ـفصلنامه علمی

ای، ند بخـش دشـتههای حنز  تاد ن و مطالعـا  میااتهراا، به منظند پر کرنا خألهای منجنن ند پژوهش

هـای کند. ا   فصلنامه عالو  بر مقاال  تألیفی، ترجمه مقـاال  برتـر از زباانور ا  نانوجن ی فعالیت می

های علمـی ند های تاز  منتور شد  و همچنـی   انناشـتهای علمی از کتابنقد و بردسین  ر به فادسی، 

 پذ رن.منضنعا  مختلف دا می

 دانشهههاو تاههبا  بههه صهه ره   ههل امه 273265/123بهها اههمارو مجهه   ، پههژوهش در تههاریخمجلههه 

 تخ  ی به  عالیت می پبدا د._علمی
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 خصصیتـعلمی فصلنامه

 1394بهاد  ،مهنانزپ، شماد  مچهادسال 

 )نود  جد د، شماد  اول(

 نانو ا  تهرااتاد ن  ااانجم  علمی نانوجن صاحب امتیا : 

 یمحیا شعیبی عمرانمدیب مسئ ل: 

 پرستن دحیمیمدیب اجبایی: 

 مد ر ناخلی: مر م صد قی

 مد ر ادتباطا : فهیمه منسنی

 

نکتر مر م عز ز اا، نکتر نکتر زهیر صیامیاا، نکتر گنندز دشتیانی، نکتر زهرا حاتمی،  :ت تحبیبیههیئ

 زان  اصفهانیسعید طاووسی مسرود، عباس بصیری، اکرم کر منعمت علیمحدی، 

 زان  اصفهانینبیر هیئت تحر ر ه: اکرم کر م

 زاننبیر بخش ترجمه: نیلنفر هما نا

مددس سعیدی، نکتر احساا افکند ، میری، نکتر احمد بازماندگاا خهمکاداا بخش ادز ابی محتنا ی: 

 جموید قهرمانی، علیرضا محسنی، عاطفه حرآبانی.

 فائز  سانا  میرمنسنیو راستاد انبی: 
 

 با تشکب و سپاس  باوا  ا  مدیب گبوو و اساتید محتبم گبوو تاریخ دانشهاو تابا 

  



 

 

 راه مای تدوین مطالب

 راه مای تدوین مقاله

منقع مقاله، از کلیه پژوهو راا و نانوـجن اا محتـرم و به منظند تسهیل و تسر ع ند امر ناودی و انتواد به

شنن به نکا  ز ـر تنجـه عالقمند که ما ل به چاپ مقاال  علمی خنن ند ا   نور ه هستند، ندخناست می

 نما ند:

مینـه هـای مـرتبا بـا تـاد ن چـاپ تخصصی دا ند کلیـه ز -مقاال  علمی (   ل امه پژوهش در تاریخ 1

 کند. هیأ  تحر ر ه ند پذ رش کلیه مقاال  و از جمله مقاال  بی  دشته ای تاد ن مختاد است.می

مقاله ادسال شد  با د حاصل کاد پژوهوی و علمی نن سند   و ننآودانه و نـن پرنازانـه باشـد و قـبال  ند ( 2

 عه مقاال  سمینادها و مجامع علمی چاپ نود  باشد. نور ه ن  ری اعم از ناخلی  ا خادجی و  ا مجمن

 ( هیأ  تحر ر ه انتظاد نادن نن سندگاا محترم تا هن امی که جناب پذ رش از نور ه نرسید  است،1تبصر  

مقاله خنن دا به مجله ن  ری جهت چاپ ادسال نفرما ند. هیئت تحر ر ه فصلنامه نها تا  ند عرض  ـ  مـا  

 بنن.پاسخ نی شما خناهند 

 زباا دسمی نور ه، فادسی است اما مقاال  به زباا عربی نیز قابل بردسی خناهند بنن.( 3

 مقاله با د نادای انوا ی دواا و از نظر نستند زباا و آ ی  ن ادش خالی از اشکال باشد. (4

 کلمه باشند. 10000تا  5000مقاال  ادسالی می با ست بی  ( 5

 ز ر باشد:مقاله با د نادای ساختاد ( 6

عنناا کامل مقاله به فادسی و ان لیسی؛ نام نن سند   ا نن سـندگاا بـه فادسـی و ان لیسـی )نـام اطالعاه: 

نن سند   ا مسئنل مکاتبا  با ستاد  موخص شنن(، آخر   مددک تحصیلی، مرتبه علمی و محـل اشـتلال، 

 الکترونی (.نوانی دا انامه )پست نوانی کامل نن سند  شامل آندس پستی، شماد  تلف ، شماد  نودن اد، 

سانتی متر ند هر طرف و فاصله  ـ   3ها باشد. حاشیه Word ( حروفچینی مقاله با د ند محیا نرم افزاد7

صند  گیرن. الزم است مت  فادسی از قلم لنتنس نازک با فننـت  A4 سانتی متر میاا سطند بر دوی کاغذ

  .استفان  شنن 12با فننت  Times New Roman و مت  ان لیسی از قلم نازک 13

(و فننت Bold)BZar، و عناو   اصلی ندوا مت  با قلم 15و فننت  B Titr  قلم ( عنناا اصلی مقاله با8

( bold)13بـا فننـت تیتر های نوم با اعدان و تیتر های سنم با حروف تفکی  شنن و با قلـم لنتـنس  .14

 ننشته شنن.

 کلمه ادائه شنن. 350د ( چکید  مقاال  با د حداکثر ن9

 و ند هر صفحه آودن  شنن.  11نهی مقاال  با د به صند  پاننشت با فننت ادجاع( ارجاعاه: 10

 ند ادجاع پاننشت به ا   نکا  تنجه بفرما ید:
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ند ادجاع اول، ذکر کامل موخصا  همانطند که ند فهرست منابع و مآخذ گفته می شنن، ننشته شـنن،  -

 ا نجا، نام و نام خاننانگی نن سند  ن اشته میونن، نه برعکس آا. با ا   تفاو  که ند

ند پاودقی نیازی به ذکر ننبت چندم چاپ کتاب ها نیست و تنها ند فهرست منـابع پا ـانی مقالـه ذکـر  -

 شنن.

کـافی « همـاا»ند ادجاع های نوم و بعدی به    نن سند  با هماا اثر، تنها نام خاننانگی و ذکـر  واه   -

 ]نام خاننانگی، هماا، ص/صص[است. 

 ند پاودقی نیازی به بلد کرنا عنناا کتاب  ا نام نور ه نیست. -

 استفان  شنن. « ج»و « ش»برای ذکر شماد  و جلد ند پاودقی از عالئم اختصادی  -

 ننشته شنن.« و ن  راا»نن سند ، تنها با نام نن سند  اول و ذکر  3کتابها و مقاال  با بیوتر از  -

 

شین  ن ادش موخصا  منابع و مراجع ند انتهای مقاله براساس  حروف الفبـا با سـتی  ابع و مآخذ:م  (11 

ننشـته آقـای نکتـر « ندآمدی از دوش پـژوهش ند تـاد ن»صند  ال نی ذ ل باشد که برگرفته از کتاب به

 :علیرضا مالئی تنانی است

، )نام و نـام خـاننانگی( مترجم/مصـح /  (Bold)نام خاننانگی نن سند ، نام نن سند ، عنناا کتابکتاب: 

 گرنآودند / به کنشش، محل نور: نام ناشر، سال نور، ننبت نور، جلد چندم.

، نود ، شماد ، مـا ،  (Bold)نام خاننانگی، نام نن سند ، عنناا مقاله ناخل گینمه، مترجم، نام نور ه مقاله: 

 سال.

)ا   عبـاد  ناخـل پرانتـز « نسخه خطی»با ذکر عباد   : نام خاننانگی، نام نن سند ، نام کتابنسخه خطی

 ننشته شنن(، محل ن هدادی نسخه، نام منسسه  ا مرکز ن هدادی، شماد  باز ابی

 نام منسسه ن هدادی اسنان، عنناا پروند   ا مجمنعه ،شماد  باز ابی، تاد ن سند، تعدان برگ. س د:

اا مقاله، نام سا ت، تاد ن انتواد، نوانی نسترسی به مطلـب نام و نام خاننانگی نن سند ، عنن م بع ای تبنتی:

 به طند کامل.

 تب بو:

نامه  ا دساله های نانوجن ی، ذکر نام استان داهنما، عنناا دشته و نام نانوـ ا  ند صند  استفان  از پا اا -

 .مربنط، الزامی است

ند هر قسمت ابتـدا منـابع عالو  بر ترتیب الفبا ی نام منلفاا، به تفکی  منضنعی منابع هم تنجه شنن. و  -

 فادسی و سپس منابع التی  ننشته شنن.

 با ست چکید  ان لیسی ناشته باشند.مقاال  می( 12



 

 

 

 

 مقااله تبجمه:

 مقاال  ترجمه نادای و ژگی های ذ ل باشند:

 کلمه بیوتر باشد. 10000نبا د از حجم مقاله ترجمه شد  

 های بزدگ باشند.المللی و  ا مداخل نانونامهمقاله ترجمه شد  ترجیحا  متعلق به نور ا  معتبر بی 

تاد ن انتواد مقاله ترجیحا  مربنط به نو سال گذشته باشد؛ ند غیر ا   صـند ، علـت انتخـاب ترجمـه ند 

 مقدمه مقاله ذکر گرنن.

 ندکی تنضیحا  تنسا مترجم ندمندن مقاله و نن سند  آا و اهمیت ترجمه آا آودن  شنن.ند مقدمه مقاله، ا

 با ست اصل آا نیز به ا میل فصلنامه فرستان  شنن.برای ناودی مقاله ترجمه شد  می

 مترجم ند انتخاب زباا مبدأ آزان است.

 

 

 معب ی و نقد کتاب:

و به زباا های گنناگنا منتور شد  باشند، و ند آنهـا کلیه پژوهش های جد د که ند فاصله نو سال گذشته 

 ای برای پژوهش انتخاب شد  باشند، می تنانند منضنع ا   بخش باشند.ا د  جد د  ا دوش تاز 

 فصلنامه مطالبی با منضنع نقد ترجمه و تصحی  دا نیز مد نظر خن ش نادن.

 کلمه باشند. 2000تا  1500مطالب ادسالی می با ست بی  

نشت  نقد کتاب، ا   منادن مندن تنجه قرادگیرن: معرفی اثر و موخصـا  اـاهری، معرفـی نن سـند  و ند ن

ای از محتنای کتاب )از افراط ند ا   قسـمت اجتنـاب کنیـد(، ند گیری های وی، خالصهها و جهتن دگا 

گیری بـه نتیجـه ها، نظرا ، منابع کتـاب و دوش کـاد مفلـفـ با نقد ن دگا آخر ـ که مهمتر   بخش است

 برسد.  

 آشکاد است که فصلنامه از چاپ مطالبی که شامل تنهی  و نقد غیرعلمی به منلفاا آثاد باشد، معذود است. 

 

 یادداات:

 اب پژوهو راا اسـت ها  ا نکا  تاز هدف از اختصاص بخوی با عنناا  انناشت ند فصلنامه، انتواد ا د 

خنن نیز حـائز خننیصند  مقاله وجنن ندادن؛ اما بهاحتمال انتواد آنها بهتنها ی و  ا ند فرصت اندک که به
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ـ پژوهوـی گـرنن و مفلـف از ـ ترو جی و  ا علمیتناند بعدا  تبد ل به مقاله علمیاند.  انناشت میاهمیت

 استفان  از آا برای ا   منظند آزان است.

 انناشت ند منضنعا  پیونهانی خنن ند منضنع همچنی  فصلنامه از مفلفانی که تنانمندی ننشت  سلسله 

نما د و به شرط ادائه طرحنامه به نن سند  ستنا ثابـت ها دا نادند، نعن  به همکادی میدشتهتاد ن و میاا

 کلمه باشد. 2000تا  1000نهد. حجم  انناشت ادسالی می با ست بی  اختصاص می

 

 

اسالمی، نانو ا  تهـراا، نانوـکد  انبیـا  و علـنم انسـانی، نفتـر تهراا، خیاباا انقالب  نشانی د تب مجله:

 های علمی.انجم 

 research.in.history@gmail.comآندس ا نترنتی: 

 09380499199شماد  تماس: 

 

 .استفادو ا  مطالب این نشبیه با ااارو به نام مجله امکا  پذیب است 

  پذیب ته ادو، آ اد است.  ل امه در خالصه کبد ، اصالح و ویبایش مقاله های 

  .مسئ لیت محت ای مقاله ها بب عادو ن یس دو آنااست 


