
 

 

 بسمه تعالی

پژوهش در تاریخ، وابسته به انجمن علمی  تخصصی -علمی فصلنامه

تاریخ دانشجویان دانشگاه تهران است که با هدف گردآوری اطالعات و 

مطالب علمی تاریخی و علوم وابسته از طریق پژوهشهای علمی در بخش 

مطالعه و پژوهش در موضوعات . نشریات دانشجویی فعالیت می کند

جهت شناساندن جنبه  متفاوت تاریخی با روش های پژوهشی متناسب

محسوب  فصلنامههای ارزشمند و مفید علوم تاریخی از عمده وظایف این 

 .می شود

دانشگاه تهران به  362372/132با شماره مجوز ، پژوهش در تاریخمجله 

 .تخصصی به فعالیت می پردازد_علمی صورت فصلنامه
  



 
 

 

 

 
 تخصصی - علمی فصلنامه
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 (دانشیار دانشگاه اصفهان) دکتر فریدون الهیاری 

 (دانشیار دانشگاه آزاد محالت) دکتر امیر تیمور رفیعی 

 (دانشیار دانشگاه تبریز) دکتر مقصود علی صادقی 

  (دانشگاه تهران استادیار)دکتر حسن زندیه 

  (تهران استادیار دانشگاه)دکتر روزبه زرین کوب 

 (تادیار دانشگاه حکیم سبزواریاس)نیا دکتر حسن باقری 

 (استادیار دانشگاه لرستان) دکتر سید ابوالفضل رضوی 
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 با تشکر و سپاس فراوان از مدیر گروه و اساتید محترم گروه تاریخ دانشگاه تهران

  



 هراهنمای تدوین مقال

شگران و دانشجویان موقع مقاله، از کلیه پژوهتسریع در امر داوری و انتشار ب به منظور تسهیل و

شود  است میدرخو, مایل به چاپ مقاالت علمی خود در این نشریه هستند مند کهمحترم و عالق

 :نمایند به نکات زیر توجه

های مرتبط با تاریخ خصصی را در کلیه زمینه ت -مقاالت علمی  پژوهش در تاریخ مهفصلنا( 1

 .رشته ای تاریخ مختار استأت تحریریه در پذیرش مقاالتی بین هی. کند چاپ می

دیگری  ه باشد و قبالً در نشریهشده باید حاصل کار پژوهشی و علمی نویسند مقاله ارسال( 3

 .اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمی چاپ نشده باشد

هیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش  (9تبصره 

 .ه مجله دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایندمقاله خود را ب ،از نشریه نرسیده است

 .د بودنزبان رسمی نشریه، فارسی است اما مقاالت به زبان عربی نیز قابل بررسی خواه( 2

 .مقاله باید دارای انشایی روان و از نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی از اشکال باشد (4

 .صفحه است 02ها حداکثر حجم مقاله شامل متن، شکل ها، نمودارها و جدول ( 2

 :مقاله باید دارای ساختار زیر باشد( 7

عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به فارسی و : اطالعات

صیلی، مرتبه آخرین مدرک تح مکاتبات با ستاره مشخص شود،نام نویسنده یا مسئول  انگلیسی،

نشانی کامل نویسنده شامل آدرس پستی، شماره تلفن، شماره دورنگار،  ،علمی و محل اشتغال

 .(الکترونیک پست )نشانی رایانامه 

سانتی متر در هر طرف  3ها  حاشیه. باشد Word محیط نرم افزار حروفچینی مقاله باید در( 6

الزم است متن فارسی از . ورت گیردص A4 متر میان سطور بر روی کاغذو فاصله یک سانتی 

با فونت  Times New Roman قلم نازک و متن انگلیسی از 93قلم نازنین نازک با فونت 

 .استفاده شود 90

 :دنذیل ذکر شو به شیوه مآخذ باید به صورت درون متنی و: ارجاعات( 8

ای که ابتدا نام مؤلف به گونه , باشد (APA) ارجاعات در متن مقاله باید به شیوه داخل پرانتز

 شایان ذکر است که ارجاعات . صفحه ذکر شودسپس شماره سال انتشار و  یا مؤلفان،

: به عنوان نمونه .باشد( فارسی یا انگلیسی)می بایست به کارهای چاپ شده به همان زبان اصلی 

 .(Williams, 2007: 27) یا (02: 9311، مقیمی)



 
 

ات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا شیوه نگارش مشخص :منابع و ماخذ (9

 :الگوی ذیل باشد صورت بایستی به

، عنوان (در داخل پرانتز) نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، سال نشر کتاب: کتاب

 .محل انتشار، ناشر،  (Bold)کتاب

نام و نام )به فارسی،  ، عنوان کتاب(ترجمه تاریخ)نام خانوادگی، نام مولف، : کتاب ترجمه شده

 .(تاریخ انتشار به زبان اصلی)، محل نشر، ناشر(خانوادگی مترجم

دوره، شماره،  ،، نام نشریه (Bold)نام خانوادگی، نام نویسنده، سال نشر، عنوان مقاله: مقاله

 .اتماه، سال، شماره صفح

تاریخ کامل انتشار ] ، عنوان مقاله به طور کاملنام خانوادگی، نام نویسنده: منبع اینترنتی

 .[مقاله

های دانشجویی، ذکر نام استاد راهنما، عنوان نامه یا رساله  استفاده از پایان در صورت: تبصره

 .رشته و نام دانشگاه مربوط، الزامی است

تهران، خیابان انقالب اسالمی، دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم  :نشانی دفتر مجله

 .نشریه پژوهش در تاریخ ، دفتردانشجویان گروه تاریخانسانی، انجمن علمی 

 p.d.tarikh@gmail.com: آدرس اینترنتی

 http://pazhoheshdartarikh.blogfa.com :آدرس وبالگ

 

 استفاده از مطالب این نشریه با اشاره به نام مجله امکان پذیر است. 

 شده، آزاد استامه در خالصه کردن، اصالح و ویرایش مقاله های پذیرفته فصلن. 

  نیست و مسئولیت  "پژوهش در تاریخ"مطالب و مقاله های نشریه، نظریات

 . محتوای مقاله ها بر عهده نویسنده آنهاست
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