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 راهنمای تدوین و ارسال مقاالت
 .باشند ینوآور یدارا و مستند ،یپژوهش ـ یعلم دیبا ـ مقاالت

 .نباشد شتریب کلمه ۹۰۰۰ وحداکثر کلمه ۶۰۰۰ ازحداقل یارسال ۀـ مقال
 .شود مشخص... و ،۲ـ۲ ،۱ـ۲ و ،... ،۲ـ۱ ،۱ـ۱ با ها آن ۀرمجموعیز  و... و ۳ ،۲ ،۱ یها شماره با یاصل یترهایـ ت

 سـطر ده در حداکثر ،یسیانگل و یعرب ،یفارس زبان سه به است، بحث ۀفشرد و نما تمام ۀنییآ که مقاله ۀدیـ چک
 .دیایب دهیچک هر دنبال به) واژه هفت تا سه( مقاله یدیکل واژگان و باشد مهیضم

) صـفحه/جلد ۀشمار  ای صفحه ۀشمار : انتشار سال ،یخانوادگ نام( صورت به پرانتز نیب مقاله متن در ـ ارجاعات
 .شود نوشته
 یگـرید  مأخذ به اگر و) صفحه/جلد ۀشمار : همان ای همان( از باشد مأخذ همان به بالفاصله یبعد ارجاع ـ اگر
 .شود استفاده) صفحه: انتشار سال همو،( باشد سندهینو  همان از

 در و) یخـانوادگ نـام انتشـار، سـال: جلد/صفحه( پرانتز نیب در چپ سمت از و نیالت صورت به ن،یالت ـ منابع
 .شود نوشته.) Ibid( باشد بالفاصله اگر یبعد ارجاع

  : ابعمن بیترت
 در( چـاپ نوبـت مصحح، ای محقق مترجم، نام کتاب، نام ،)سندگانینو / سندهینو ( نام ،یخانوادگ نام: کتابـ 

  .انتشار خیتار  ناشر، نام نشر، محل ،)ستین ازین باشد نخست چاپ که یصورت
 ۀشـمار  سال،/ دوره ،هینشر  نام ،»ومهیگ داخل مقاله عنوان« ،)سندگانینو / سندهینو ( نام ،یخانوادگ نام: مقالهـ 

 .انتشار خیتار  جلد،
 دیـق یسـیانگل و یفارسـ زبـان دو به یو متبوع ۀمؤسس نام و یعلم عنوان ای یدانشگاه ۀرتب سنده،ینو  کامل ـ نام
 .گردد ارسال یکیالکترون ینشان و تلفن ۀشمار  ،یپست ینشان با همراه و شود
 .است آزاد مقاالت شیرایو  در ـ مجله
 .ردیگ یم انجام »www.razavi.ac.ir« ینشان به اتینشر  تیر یمد ۀسامان قیطر  از صرفاً  مقاالت تافیدر  و ـ ارسال
 .است ریپذ امکان »razaviunis@gmail.com« ۀانامیرا قیطر  از مجله تیر یمد با ـ ارتباط
 مجله یاخالق اصول

 زیـن و مقالـه مسـئول نـام نیـیعت لـذا و است مقاله نیتدو  در ها آن یهمکار ۀدهند نشان سندگانینو  نام ـ فهرست
 .است یضرور مرتبط ریغ یاسام وجود عدم تیرعا
 هر تیمسئول زین و دارد عهده بر را عمده سهم مقاله،... و یساز آماده ه،یته در که است یفرد مسئول ۀسندیـ نو 

 .باشد یم یو ۀعهد بر ضوابط تیرعا و یقانون رادیا گونه
 داوران و سندگانینو  حقوق

 .شود یم محافظت آن از و بوده محرمانه مجله یۀر یتحر  یاعضا و ییاجرا عوامل یبرا سندگانینو  یشخص ـ اطالعات
 .گردد یم انجام سندگانینو  نام از اطالع بدون داوران، توسط مقاالت یـ داور
 .شود ینم داده قرار سندگانینو  اریاخت در عنوان چیه به و است محفوظ مقاله، داوران ـ نام
 تیرا یکپ قانون

 ایـ شـده چـاپ یگـرید  یۀنشر  در قبالً  و باشد آثار ۀترجم ای شده چاپ آثار از یبردار یکپ دینبا یارسال ـ مقاالت
 .باشد شده ارسال همزمان طور به گرید  یۀنشر  یبرا
 در دشدهییتأ( دآورندهیپد حقوق از تیحما قانون دوم فصل از ۳ ۀماد با مطابق سندگان،ینو  تخلف صورت ـ در

 .شد خواهد رفتار) یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت
 قـانون شـامل آن از شـتریب و اسـت قبـول قابل درصد ۱۰ تا سندگانینو  ای سندهینو  ۀشد چاپ مقاالت یـ همپوشان

 .گردد یم تیرا یکپ


