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 راهنمای تدوین و ارسال مقاالت
 تند و دارای نوآوری باشند.ـ مقاالت باید علمی ـ پژوهشی، مس

 کلمه بیشتر نباشد. ۹۰۰۰کلمه وحداکثر  ۶۰۰۰ـ مقالۀ ارسالی ازحداقل 
 ، و... مشخص شود.۲ـ۲، ۱ـ۲، ...، و ۲ـ۱، ۱ـ۱ها با  و... و زیرمجموعۀ آن ۳، ۲، ۱های  ـ تیترهای اصلی با شماره

رسی، عربی و انگلیسی، حداکثر در ده سـطر نما و فشردۀ بحث است، به سه زبان فا ـ چکیدۀ مقاله که آیینۀ تمام
 ضمیمه باشد و واژگان کلیدی مقاله (سه تا هفت واژه) به دنبال هر چکیده بیاید.

ـ ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال انتشار: شمارۀ صفحه یا شمارۀ جلد/صـفحه) 
 نوشته شود.

مأخذ باشد از (همان یا همان: شمارۀ جلد/صفحه) و اگر به مأخذ دیگـری ـ اگر ارجاع بعدی بالفاصله به همان 
 از همان نویسنده باشد (همو، سال انتشار: صفحه) استفاده شود.

ـ منابع التین، به صورت التین و از سمت چپ در بین پرانتز (صفحه/جلد: سـال انتشـار، نـام خـانوادگی) و در 
 نوشته شود..) Ibidارجاع بعدی اگر بالفاصله باشد (

  ـ ترتیب منابع: 
کتاب: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، نام کتاب، نام مترجم، محقق یـا مصـحح، نوبـت چـاپ (در 

  صورتی که چاپ نخست باشد نیاز نیست)، محل نشر، نام ناشر، تاریخ انتشار.
، نام نشـریه، دوره/ سـال، شـمارۀ »گیومهعنوان مقاله داخل «مقاله: نام خانوادگی، نام (نویسنده/ نویسندگان)، 

 جلد، تاریخ انتشار.
ـ نام کامل نویسنده، رتبۀ دانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀ متبوع وی به دو زبـان فارسـی و انگلیسـی قیـد 

 شود و همراه با نشانی پستی، شمارۀ تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.
 .ـ مجله در ویرایش مقاالت آزاد است

 گیرد. انجام می» www.razavi.ac.ir«ـ ارسال و دریافت مقاالت صرفًا از طریق سامانۀ مدیریت نشریات به نشانی 
 پذیر است. امکان» razaviunis@gmail.com«ـ ارتباط با مدیریت مجله از طریق رایانامۀ 

 اصول اخالقی مجله  
ن مقاله است و لـذا تعیـین نـام مسـئول مقالـه و نیـز ها در تدوی دهندۀ همکاری آن ـ فهرست نام نویسندگان نشان

 رعایت عدم وجود اسامی غیر مرتبط ضروری است.
سازی و... مقاله، سهم عمده را بر عهده دارد و نیز مسئولیت هر  ـ نویسندۀ مسئول فردی است که در تهیه، آماده

 باشد. گونه ایراد قانونی و رعایت ضوابط بر عهدۀ وی می
 ان و داورانحقوق نویسندگ  

 شود. ـ اطالعات شخصی نویسندگان برای عوامل اجرایی و اعضای تحریریۀ مجله محرمانه بوده و از آن محافظت می
 گردد. ـ داوری مقاالت توسط داوران، بدون اطالع از نام نویسندگان انجام می

 شود. ه نمیـ نام داوران مقاله، محفوظ است و به هیچ عنوان در اختیار نویسندگان قرار داد
 رایت قانون کپی  

شده یا ترجمۀ آثار باشد و قبًال در نشریۀ دیگـری چـاپ شـده یـا  برداری از آثار چاپ ـ مقاالت ارسالی نباید کپی
 برای نشریۀ دیگر به طور همزمان ارسال شده باشد.

نده (تأییدشده در از فصل دوم قانون حمایت از حقوق پدیدآور  ۳ـ در صورت تخلف نویسندگان، مطابق با مادۀ 
 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) رفتار خواهد شد.

درصد قابل قبـول اسـت و بیشـتر از آن شـامل قـانون  ۱۰شدۀ نویسنده یا نویسندگان تا  ـ همپوشانی مقاالت چاپ
 گردد. رایت می کپی


