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امتیازی انجمن علمی دانشجویان به صاحب پژوهش در تاریختخصصی ـفصلنامه علمی

های حوزه تاریخ و به منظور پر کردن خألهای موجود در پژوهش، تاریخ دانشگاه تهران
کند. این فصلنامه عالوه بر دانشجویی فعالیت میدر بخش نشریات ، ایرشتهمطالعات میان
های علمی از نقد و بررسی، سیهای دیگر به فارترجمه مقاالت برتر از زبان، مقاالت تألیفی

 پذیرد.های علمی در موضوعات مختلف را میهای تازه منتشر شده و همچنین یادداشتکتاب
یخ دانشگاه تهران به  273265/123با شماره مجوز ، مجله پژوهش در تار

 پردازد.می صورت فصلنامه علمی ـ تخصصی به فعالیت

 
 

 راهنمای تدوین مطالب
 

 :راهنمای تدوین مقاله

ان و از کلیه پژوهشگر، موقع مقالهبه منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و انتشار به
، نشریه هستنددانشجویان محترم و عالقمند که مایل به چاپ مقاالت علمی خود در این 

 شود به نکات زیر توجه نمایند:درخواست می
یخ1 مرتبط با های تخصصی را در کلیه زمینهـ  مقاالت علمی ( فصلنامه پژوهش در تار

ای رشتهکند. هیأت تحریریه در پذیرش کلیه مقاالت و از جمله مقاالت بینتاریخ چاپ می
 تاریخ مختار است.

اشد ازانه بپردو نوآورانه و نو و علمی نویسندهمقاله ارسال شده باید حاصل کار پژوهشی  (2
ع مجام و قباًل در نشریه دیگری اعم از داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقاالت سمینارها و

 علمی چاپ نشده باشد. 
یه ز نشراهیأت تحریریه انتظار دارد نویسندگان محترم تا هنگامی که جواب پذیرش  :تبصره

ه مقاله خود را به مجله دیگری جهت چاپ ارسال نفرمایند. هیئت تحریری، نرسیده است
 فصلنامه نهایتًا در عرض یک ماه پاسخگوی شما خواهند بود.

 .هند بودفارسی است اما مقاالت به زبان عربی نیز قابل بررسی خوا، زبان رسمی نشریه (3
 باشد. اشکال نظر دستور زبان و آیین نگارش خالی ازمقاله باید دارای انشایی روان و از  (4
 کلمه باشند. 10000تا  5000بایست بین می مقاالت ارسالی (5



  5راهنمای تدوین مطالب    

 مقاله باید دارای ساختار زیر باشد:( 6
ی و فارس عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسنده یا نویسندگان به اطالعات:

، یآخرین مدرک تحصیل، تبات با ستاره مشخص شود(انگلیسی )نام نویسنده یا مسئول مکا
ره شما، شماره تلفن، نشانی کامل نویسنده شامل آدرس پستی، مرتبه علمی و محل اشتغال

 الکترونیک(.نشانی رایانامه )پست ، دورنگار
متر در هر سانتی 3ها باشد. حاشیه Word افزارحروفچینی مقاله باید در محیط نرم (7

صورت گیرد. الزم است متن  A4 متر میان سطور بر روی کاغذیک سانتیطرف و فاصله 
با   Times New Roman و متن انگلیسی از قلم نازک 13فارسی از قلم لوتوس نازک با فونت 

  .استفاده شود 12فونت 
لم و عناوین اصلی درون متن با ق، 15و فونت  B Titr عنوان اصلی مقاله با قلم (8
BZar(Bold) با قلم  وسوم با حروف تفکیک شود های دوم با اعداد و تیترهای تیتر .14ت و فون

 ( نوشته شود.bold)13لوتوس با فونت 
 کلمه ارائه شود. 350چکیده مقاالت باید حداکثر در  (9

و در هر صفحه  11دهی مقاالت باید به صورت پانوشت با فونت ارجاع ( ارجاعات:10
 آورده شود. 

 به این نکات توجه بفرمایید: در ارجاع پانوشت
نوشته ، شودمی طور که در فهرست منابع و مآخذ گفتهذکر کامل مشخصات همان، در ارجاع اول -

 ن.نه برعکس آ، شودنام و نام خانوادگی نویسنده نگاشته می، با این تفاوت که در اینجا، شود

یانی تنها در فهرست منابع پانیست و ها در پاورقی نیازی به ذکر نوبت چندم چاپ کتاب -
 مقاله ذکر شود.

« همان»واژه  تنها نام خانوادگی و ذکر، دوم و بعدی به یک نویسنده با همان اثرهای در ارجاع -
 ص/صص[، همان، کافی است. ]نام خانوادگی

 در پاورقی نیازی به بلد کردن عنوان کتاب یا نام نشریه نیست. -

 استفاده شود. « ج»و « ش»برای ذکر شماره و جلد در پاورقی از عالئم اختصاری  -

 نوشته شود.« رانو دیگ»تنها با نام نویسنده اول و ذکر ، نویسنده 3ها و مقاالت با بیشتر از کتاب -

 و مراجع در انتهای مقاله براساس شیوه نگارش مشخصات منابع ( منابع و مآخذ:11



یخـفصلنامه علمی    6  تخصصی پژوهش در تار

درآمدی از روش پژوهش »صورت الگوی ذیل باشد که برگرفته از کتاب به حروف الفبا بایستی
 :نوشته آقای دکتر علیرضا مالئی توانی است« در تاریخ

خانوادگی(  )نام و نام،  (Bold)عنوان کتاب، نام نویسنده، نام خانوادگی نویسنده کتاب:
 ندم.جلد چ، نوبت نشر، سال نشر، محل نشر: نام ناشر، مترجم/مصحح/ گردآورنده/ به کوشش

 ، (Bold) نام نشریه، مترجم، عنوان مقاله داخل گیومه، نام نویسنده، نام خانوادگی مقاله:
 سال.، ماه، شماره، دوره

عبارت  )این« نسخه خطی»نام کتاب با ذکر عبارت ، نام نویسنده، نام خانوادگی نسخه خطی:
 .زیابیشماره با، سسه یا مرکز نگهدارینام مو، محل نگهداری نسخه، داخل پرانتز نوشته شود(

، خ سندتاری، شماره بازیابی، عنوان پرونده یا مجموعه، نام موسسه نگهداری اسناد سند:
 تعداد برگ.

شانی ن، تشارتاریخ ان، نام سایت، عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسنده منبع اینترنتی:
 دسترسی به مطلب به طور کامل.

 تبصره:
ته و عنوان رش، ستاد راهنماذکر نام ا، دانشجوییهای نامه یا رسالهصورت استفاده از پایاندر  -

 .الزامی است، نام دانشگاه مربوط
سمت ر هر قبه تفکیک موضوعی منابع هم توجه شود. و د، عالوه بر ترتیب الفبایی نام مولفان -

 ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین نوشته شود.
 شند.بایست چکیده انگلیسی داشته بامقاالت می( 12

 مقاالت ترجمه:
 ذیل باشند:های مقاالت ترجمه دارای ویژگی

 کلمه بیشتر باشد. 10000حجم مقاله ترجمه شده نباید از  -
 گ باشند.های بزرالمللی و یا مداخل دانشنامهمقاله ترجمه شده ترجیحًا متعلق به نشریات معتبر بین -
اب ت انتخعل، انتشار مقاله ترجیحًا مربوط به دو سال گذشته باشد؛ در غیر این صورتتاریخ  -

 ترجمه در مقدمه مقاله ذکر گردد.
ه ت ترجماندکی توضیحات توسط مترجم درمورد مقاله و نویسنده آن و اهمی، در مقدمه مقاله -

 آن آورده شود.
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 د.ایمیل فصلنامه فرستاده شو بایست اصل آن نیز بهبرای داوری مقاله ترجمه شده می -
 مترجم در انتخاب زبان مبدأ آزاد است. -

 معرفی و نقد کتاب:
ر دو ، شندگوناگون منتشر شده باهای جدید که در فاصله دو سال گذشته و به زبانهای کلیه پژوهش

 شند.بابخش  توانند موضوع اینمی، ای برای پژوهش انتخاب شده باشندآنها ایده جدید یا روش تازه
 فصلنامه مطالبی با موضوع نقد ترجمه و تصحیح را نیز مد نظر خویش دارد.

 کلمه باشند. 2000تا  1500بایست بین می مطالب ارسالی
، یاین موارد مورد توجه قرارگیرد: معرفی اثر و مشخصات ظاهر، در نوشتن نقد کتاب
در  محتوای کتاب )از افراط ای ازخالصه، ویهای گیریها و جهتمعرفی نویسنده و دیدگاه

ع مناب، نظرات، هاـ با نقد دیدگاهدر آخر ـ که مهمترین بخش است، این قسمت اجتناب کنید(
  گیری برسد.کتاب و روش کار مؤلف به نتیجه

ر ن آثاآشکار است که فصلنامه از چاپ مطالبی که شامل توهین و نقد غیرعلمی به مولفا 
 معذور است.، باشد

 یادداشت:
یاب ها یا نکات تازهانتشار ایده، هدف از اختصاص بخشی با عنوان یادداشت در فصلنامه

ود صورت مقاله وجتنهایی و یا در فرصت اندک احتمال انتشار آنها بهپژوهشگران است که به
ـ میله علتواند بعدًا تبدیل به مقااند. یادداشت میخود نیز حائز اهمیتخودیندارد؛ اما به

 ست.اـ پژوهشی گردد و مؤلف از استفاده از آن برای این منظور آزاد ترویجی و یا علمی
 نهادیهمچنین فصلنامه از مؤلفانی که توانمندی نوشتن سلسله یادداشت در موضوعات پیش

رائه انماید و به شرط دعوت به همکاری می، ها را دارندرشتهخود در موضوع تاریخ و میان
بایست بین می دهد. حجم یادداشت ارسالینده ستون ثابت اختصاص میطرحنامه به نویس

 کلمه باشد. 2000تا  1000
 

یه با اشاره به نام مجله امکاناستفاده از مطالب این ن  پذیر است.شر
 آزاد است.، پذیرفته شدههای اصالح و ویرایش مقاله، فصلنامه در خالصه کردن

 نویسنده آنهاست.بر عهده ها مسئولیت محتوای مقاله
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