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پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و )...باشد.
 مقاالت قب ً
ال در نشریه یا مجموعه مقاالت سمینارها چاپ نشده یا در دست بررسی و
چاپ نباشد.
 مقاله در قالب حداکثر  7هزار کلمه و در محیط  wordتنظیم شده باشد.
 چکیده فارسی  ،انگلیسی و عربی حداکثر در  180کلمه و شامل موضوع مقاله ،روش
تحقیق و مهمترین نتایج همراه با واژگان کلیدی ( 5-8کلمه) تنظیم شود.
 معادل التین اسامی ،مفاهیم و اصطالحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.
 ویراستاری مقاالت به عهدهی مؤلف بوده و الزم است به جدیدترین روش ،ویراستاری شود.
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 برای ارجاع به منابع در داخل متن بهصورت (نام مولف ،سال انتشار :شماره صفحه)
عمل شود.

 فهرست منابع در آخر مقاله برحسب حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده بهصورت
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مترجم ،محل نشر :ناشر ،تعداد جلد ،احیاناً شماره جلد مورد استناد.
 مقاله :نام خانوادگی ،نام ،سال« .عنوان مقاله» ،نام نشریه (با قلم ایتالیک) ،شماره
مجله.
 پایاننامه :نام خانوادگی ،نام ،سال ،عنوان پایاننامه (مقطع پایاننامه و رشته تحصیلی)،
به راهنمایی (نام استاد راهنما) ،شهر ،نام دانشگاه ،نام دانشکده.
 منابع اینترنتی :نام خانوادگی ،نام ،سال«.عنوان».
     نشانی کامل سایت.
 چاپ مقاله در فصلنامه منوط به تأیید داوران بوده و فصلنامه در ویرایش مطالب آزاد
است.
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