
 

 

  ،، تاریخ و ادبیات فارسی ایراننسخ خطی علمی ـ پژوهشی ویژه نامهفصل ؛دانش
 .آسیای میانه استو ، افغانستان ، بنگالدش(تانقاره )پاکستان، هندوسشبه

 
 :بایددانش نوشتار در 

مقاله های  شود.انجام  daneshper1@yahoo.comنشریه رایانامه ارسال مقاله تنها از طریق آدرس  .1
ارسالی باید در زمینه تخصصی نشریه و دارای جنبه آموزشی یا پژوهشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا 

 .نویسندگان باشد

نام خانوادگی، دانشنامه وجایگاه علمی، رایانامه )ایمیل(، نشانی و شماره تلفن نویسنده/  و مقاله دارای نام .2
 نویسندگان باشد.

مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با  .3
 .تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود

بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای در عالوه  .4
داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها ارسال نشده 

، سمینارهای داخلی و خارجی که باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها
 .چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند

 های زیر را شامل گردد:بخشتا حد امکان ساختار متن اصلی مقاله  .5

 نتیجه گیری ،هاتجزیه وتحلیل یافته ،روش پژوهش ،پیشینه پژوهش ،مقدمه و بیان مساله 
 ها:نحوة درج جداول و نمودار 
 استفاده قرارگیرند. جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد 
 درج شوند. پایین آنها در هانمودار و باال عنوان تمام جداول در 
 ضروری است. هانمودار ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و 
 :نحوه درج سایر موارد 
 پائین هر صفحه درج شود.ها، و زیرنویس ها در نمادگذاری 
 ورده شوند.مراجع آ از بعد درانتهای مقاله و هاشتایادد ضمائم و 

 .مقاله های ترجمه شده از زبان های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود .6
 .، ویرایش، تلخیص یا اصالح مقاله های پذیرش شده آزاد استپذیرشنشریه در رد یا  .7

رب در زمینه های تخصصی در صورتی پذیرش می شود که به مروری از نویسندگان مج -مقاله های علمی .8
 .منابع متناهی استناد شده و نوآوری خاصی داشته باشد

اصل مقاله های رد شده یا انصراف داده شده پس از شش ماه از آرشیو مجله خارج خواهد شد و مجله هیچ  .9
 .گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت

، دو ستونه، با فاصله تقریبی میان دو ستون و میان A4 اندازهبایستی در  چینی مقاله های ارسالیحروف .10
  Times New Roman های التین با قلم، برای متن12نازک    B Nzanin سانتیمتر با قلم 1سطور 
، با فاصله تقریبی B Badr 12های عربی با قلم سانتیمتر و برای متن 1با فاصله تقریبی میان سطور 11نازک 
سانتیمتری از چپ و  2و با فاصله   Microsoft Word 2003-2007 سانتیمتر، در محیط 1سطور میان

 .سانتیمتری از باال و پایین کاغذ انجام شود 3راست و فاصله 

ها، ای، اند و امثال آن ختم الزامی بوده و در کلماتی که به زبان و ادب فارسی الخط فرهنگستانرعایت رسم .11
 .باشد فاصله مجازی )نیم فاصله( هااند باید بین آنمی شروع شدهو در کلماتی که با 

دستورهای نقطه گذاری در نوشتار متن رعایت شوند. به طور مثال گذاشتن فاصله قبل از نقطه ).(، کاما )( و  .12
 .ها، درج یک فاصله الزامی استعالمت سؤال )؟( الزم نیست، ولی بعد از آن

باشند، دارای قطع یکسان و حاتی که دارای شکل / جدول/ تصویر میکلیه صفحات مقاله از جمله صف  .13
 .شماره صفحه باشد

 .کلمه( بیشتر باشد 6000صفحه ) 20ها و نمودارها نباید از ها همراه با جدولحداکثر حجم مقاله .14

 :های زیر باشدمقاله های ارسالی از نظر ساختاری باید دارای بخش .15
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 10چکیده فارسی و انگلیسی دو ستونه می باشد. اندازه قلم چکیده  صفحه نخست فایل اصلی شامل .الف

 .باشد می 12 اصلی متن قلم اندازه  و

 ها،هدف مسئله، طرح بر تاکید با مقاله محتوای از جامعی و مختصر شرح شامل: فارسی یچکیده ب.
م شود. این بخش از کلمه تنظی 250نتیجه گیری است. چکیده در یک پاراگراف و حداکثر در  و هاروش

ترین نتایج تحقیق بدون استفاده از کلمات اختصاری مقاله در عین اختصار باید گویای روش کار و برجسته
 .شکل و منابع باشد تعریف نشده، جدول،

ها جهت تهیه فهرست ای کلیدی به نحوی تعیین گردند که بتوان از آنه واژه( واژه 7 تا 3: )واژگان کلید .ج
 .استفاده کرد (Index) موضوعی

 خواهد نویسندگان/ نویسنده نام یا مقاله عنوان مجدد درج بدون چکیده صفحه از پس مقاله صفحات  .د 
 .بود
 مقاله:  در داخل متن نحوه ارجاع 

 د نویسنده دارد: )نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه(چن یا یک که منابعی برای  .الف

 (صفحه سال، ،...از نقل: )است شده قول نقل دیگران  نوشته از که منابعی برای  ب. 

، تاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت روز، html نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل) اینترنتی: منابع برای. ج  
 (ماه، سال

 :نحوه ارجاع در پایان مقاله 
انجام شود و مشخصات کامل منبع به ترتیب حروف   APA روش به مراجع قسمت در مآخذ ارجاع  .الف 

 :الفبا آورده شود. فقط منابع استفاده شده در متن، در فهرست منابع مورد استفاده ارائه شوند
ان. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل نشر: ناشر. نوبت نویسندگ /نویسنده نام خانوادگی، نام: کتاب  ب. 

 .ویرایش یا چاپ
 منبع، بودن نامه پایان ذکر نامه، پایان عنوان(. سال. )نویسندگان /نویسنده نام خانوادگی، نام: نامه پایان. ج 

 .دانشگاه
نام نشریه. صاحب امتیاز، سال، دوره  مقاله، عنوان ،(سال) نویسندگان، /نویسنده نام خانوادگی، نام: مقاله  .د 

 .هایی که مقاله در آن درج شدهیا شماره، شماره صفحه
 .آورده شود ایتالیک ها به صورتدر کلیه صفحات نشریه و در ارجاع نویسی باید نام کتاب .16

 .های فارسی به صورت راست چین و انگلیسی به صورت چپ چین آورده شودپاورقی .17

 

 “یادآوری”
 .دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است 
 است. آن ر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسندهه 
  ی راستی و درست برای پاس آن کسی دیگر است، دانش نویسنده، آشکار شود که مقالهاگر پس از چاپ

رساند و آینده به آگاهی خوانندگان می و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره
  گوی کار خویش باشد.نیز باید پاسخمقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ  فرستنده

 های دانش در نشانی شماره یزنگارهرhttp://www.thedanesh.com باشد. س پژوهشگران میستردر د 
 آزاد است.پیایندها با آوردن نام فصلنامه ها وبهره گیری از نوشتارهای دانش در کتاب ، 

 توافق واگذاری حقوق معنوی، تعهدنامه نویسندگان تعارض منافع، فرم های مربوط به  ،خواهشمند است
 ارسال شود. و پوشش نامه همزمان با فرستادن مقاله تکمیل و به فصلنامه

http://www.thedanesh.com/

