ضوابط نگارش مقاله در فصلنامۀ علمیــ پژوهشی مطالعات تاریخ اسالم

از نویسندگان درخواست میشود ضوابط زیر را در نگارش مقاله رعایت فرمایند:
مقاالت پژوﻫﺸی در موضوع ﺗاریﺦ اسﻼم ،اندیﺸﺔ سﻴاسی ،فرق و مﺬاﻫﺐ ،ﺗاریﺦنگاری و ﺗاریﺦنگری برای داوری و ﭼاپ در مﺠﻠه
پﺬیرفﺘه خواﻫند شد.
از اسﺘادان و پژوﻫﺸگران ارجمند ﺗقاضا میشود ،پﻴش از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله ،شﻴوهنامﺔ فصﻠنامﺔ مطالعات ﺗاریﺦ اسﻼم را
مطالعه کنند و مقالﺔ خود را مطابق شﻴوهنامه ﺗنظﻴم نمایند .در غﻴر این صورت ،مقاله از فهرست ارزیابی خارج خواﻫد شد.
ﻫﻴﺌت ﺗﺤریریه در رد و ﻗبول و اصﻼح مقاالت آزاد است.
ﺗقدم و ﺗﺄخر ﭼاپ مقاالت منوط به بررسی ﻫﻴﺌت ﺗﺤریریﺔ مﺠﻠه است.
مسﺌولﻴت مطالﺐ مندرج در ﻫر مقاله بر عهده نویسنده است.
ﭼاپ مقاالت براساس ﺗرﺗﻴﺐ الﻔبایی نام خانوادگی مﺆلﻔان خواﻫد بود.
نویسنده در ﺗعهدنامهای کﺘبی مﺘعهد میشود ،ﺣداکﺜر ﺗا شش ماه پﺲ از ارسال مقاله ،آن را به دیگر مﺠﻼت ،سمﻴنارﻫا و ﻫمایشﻫای
عﻠمی ارائه ندﻫد؛ در غﻴر این صورت ،الزم است ﻫﺰینهﻫای مربوط به بررسی و داوری مقاله را پرداخت کند.
در مقاالﺗی که مﺸﺘرکی یا با نظارت اسﺘاد راﻫنما نوشﺘه شدهاند الزم است نام اسﺘاد ﻗﻴد شود؛ اعﻼم رضایت کﺘبی اسﺘاد باید ﻫمراه مقاله به
دفﺘر مﺠﻠه ارائه شود.
برای مطالعﺔ راﻫنمای ارسال مقاله به فصﻠنامﺔ مطالعات ﺗاریﺦ اسﻼم ،ﺗعهدنامﺔ کﺘبی ،واریﺰ ﻫﺰینﺔ داوری اولﻴه و ﻫﺰینﺔ ﭼاپ مقاله به
اطﻼعﻴهﻫای صﻔﺤﺔ اصﻠی سایت مراجعه کنﻴد.
الزم است نویسندگان موارد زیر را نﻴﺰ درنظر داشﺘه باشند:


مقالﺔ ارسالی الزم است در برنامﺔ  Word 2003-2007با فونت  B Karim 14و پاورﻗی و یادداشتﻫا با
فونت  B Nazanin 9ﺗایپ و ارسال شود؛



روند ارزیابی مقالﺔ دریافﺘی پﺲ از بررسی و مطابقت با ضوابط مورد نظر ،ﺗﺄیﻴد اولﻴﺔ جﻠسﺔ ﻫﻴﺄت ﺗﺤریریه و واریﺰ
ﻫﺰینﺔ داوری آغاز میشود؛



برای ﻗرارگرفﺘن مقاله در فرایند داوری پﺲ از ﺗﺄیﻴد اولﻴه در جﻠسﺔ ﻫﻴﺌت ﺗﺤریریه الزم است مبلغ  0111111ریال
(یک میلیون ریال) به شماره حساب  1010010116110به نام پژوهشکد ۀ تکاریخ اسکالم (سکی هادی حسکینی
خامنه) بانک ملی ایران شعبۀ والیت ،ک  ،555واریﺰ و اسکن فﻴش واریﺰی ارسال شوود؛ ﭼنانچوه مقالوه پوﺲ از
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داوری ﺗﺄیﻴد شود و در مرﺣﻠﺔ چاپ ﻗرار گﻴرد ،الزم است نویسنده مبلغ  0111111ریال (دومیلیون ریکال) نﻴوﺰ بوه
ﺣساب پژوﻫﺸکده واریﺰ کند؛


ﺗصویر فﻴش واریﺰی عﻼوهبر درج در سامانه الزم است به یکی از دو ایمﻴل  faslnameh@pte.ac.irیا

 faslnameh.pte@gmail.comارسال شود؛
نویسندگان مﺤﺘرم با رعایت ضوابط فصﻠنامه میﺗوانند فایل اصﻠی مقاله را از طریق سامانﺔ
 http://journal.pte.ac.irارسال کنند و مراﺣل ارزیابی مقالﺔ خود را از آنﺠا پﻴگﻴری کنند؛


جﻠسﺔ ﻫﻴﺄت ﺗﺤریریه ماﻫی یکبار برگﺰار میشود؛



مقاله باید مﺸﺘمل بر این بخشﻫای باشد:
چدی ۀ فارسی و انگلیسی شامل طرح مسﺌﻠه ،روش ﺗﺤقﻴق و دسﺘاوردﻫای پژوﻫش ،ﺣداکﺜر در  150کﻠمه؛
مق مه ،شامل طرح مسﺄلﺔ پژوﻫش و پﻴﺸﻴنﺔ آن ،شﻴوۀ ﺗﺤقﻴق و بﻴان ﻫدف؛
ب نۀ اصلی مقاله ،مﺸﺘمل بر بﺤث و بررسی فرضﻴﺔ (فرضﻴات) ﺗﺤقﻴق و ارائﺔ ﺗﺤﻠﻴلﻫای مناسﺐ با موضوع؛
نتیجهگیری و فهرست منابع؛
حجم مقاله نباید از  0111کﻠمه بﻴﺸﺘر باشد؛
اصطﻼﺣات و مﻔاﻫﻴم خاص در پاورﻗی نوشﺘه شود؛
مﺸخصات نویسنده یا نویسندگان (نام و نام خانوادگی ،رﺗبﺔ عﻠمی ،شمارهﺗﻠﻔن نویسنده ،دانﺸگاه یا مﺆسسﺔ مربوطه و
نﺸانی پست الکﺘرونﻴکی) در صﻔﺤﺔ اول ذکر شود؛
مقاالت غﻴر فارسی انگﻠﻴسی ،عربی ،فرانسه فقط از نویسندگان غﻴر فارسیزبان پﺬیرفﺘه میشود.
شیوۀ استناد در پانوشت:
ک کتاب:
ارجاع برای اولﻴنبار :نام و نام خانوادگی نویسنده( ،سال نﺸر) ،عنوان کﺘاب (ایرانﻴک ﺗایپ شود) ،جﻠد ،نام مﺘرجم،
ﺗصﺤﻴح به کوشش ،گﻔﺘگو با ،مﺤل نﺸر :ناشر ،صﻔﺤه.
اﺣمدبنابییعقوبیعقوبی ( ،)5891ﺗاریﺦ الﻴعقوبی ،ج ،2بﻴروت :دار صادر ،صص .
ارجاع بدون فاصﻠه :ﻫمان ،ص .؛ ارجاع با فاصﻠه :نام نویسنده ،عنوان کﺘاب [به شکل ایرانﻴک] ،جﻠد ،ص.
عنوان کامل کﺘاب در ارجاع اول آورده شود و در ارجاعات بعدی از نام مخﺘصر آن اسﺘﻔاده شود.
به جﺰ مﺤل نﺸر که پﺲ از آن عﻼمت دو نقطه  :گﺬاشﺘه میشود ،بقﻴه با ویرگول جدا میشوند.
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شماره صﻔﺤات از راست به ﭼپ؛ کم به زیاد آورده شود .نمونه :صص552و.551
در مواردی که ﺗعداد صﻔﺤات بﻴش از یک مورد است ،ﺗرﺗﻴﺐ زیر رعایت شود:
صص 282و( ... 082-084 ،192 ،282برای مﺠﺰاکردن اعداد از ویرگول اسﺘﻔاده شود) نوبت ﭼاپ اول ﻗﻴد نﺸود.
در ارجاع با دو نویسنده نام ﻫر دو ﻗﻴد شود.
در ارجاع با بﻴش از دو نویسنده «نویسندۀ اول و دیگران» ذکر شود.
اگر اثر بدون نویسنده است ،نام شخصی که اثر را ﭼاپ کرده یا سرویراسﺘار ،بهجای مﺆلف ،آورده شود و پﺲ از آن
در پرانﺘﺰ نوشﺘه شود (به کوشش).
ک مقاله در مجله:
ارجاع برای نوبت اول:
نام و نام خانوادگی نویسنده« ،عنوان مقاله داخل گﻴومه ﻗرار گﻴرد» ،عنوان مﺠﻠه (ایرانﻴک شود) ،سال ،شماره ،ﺗاریﺦ
نﺸر ،ص.
اﺣمدوند ،عباس و امﻴری ،زﻫرا (« ،)5182پدیدۀ ﻗهرمانگی در عصر عباسی» ،فصﻠنامﺔ ﺗاریﺦ اسﻼم ،ش ،2س،2
صص.500-98
ارجاع بدون فاصﻠه :ﻫمان ،ص .؛ ارجاع با فاصﻠه« :عنوان مقاله» ،ص.

و مقاله در مجموعه مقاالت :نام و نام خانوادگی نویسنده( ،سال نﺸر)« ،عنوان مقاله داخل گﻴومه» ،در :نام مﺠموعه
مقاالت(ایرانﻴک شود) ،نام سرویراسﺘار ،گردآورنده یا نام مﺘرجم ،مﺤل نﺸر :ناشر ،ص.
ک مقاله در دایرةالمعارف :نام و نام خانوادگی( ،سال)« ،عنوان مدخل» ،عنوان دایرۀالمعارف ،جﻠد ،مﺤل نﺸر :ناشر،
ص.
ک م خل لغتنامه :نام و نام خانوادگی( ،سال) ،عنوان لغتنامه(ایرانﻴک)« ،مدخل» ،ﺗرجمه ،ﺗصﺤﻴح ،مﺤل نﺸر :ناشر،
ص.
ک مقاله در روزنامه با نام نویسن ه :نام و نام خانوادگی« ،عنوان مقاله» ،عنوان روزنامه(ایرانﻴک) ،شماره( ،روز ماه
سال) ،ص.
در صورﺗی که مقاله در ضمﻴمه باشد کﻠمﺔ ضمیمه آورده شود.
ک مقاله در روزنامه ب ون نام نویسن ه« :عنوان مقاله» ،عنوان روزنامه(ایرانﻴک) ،ش ،روز ماه سال ،ص.
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ک پایان نامه :نام و نام خانوادگی نویسنده(سال دفاع)« ،عنوان پایان نامه» ،پایاننامﺔ ( ...مقطع ﻗﻴد شود) ،بهراﻫنمایی،
عنوان دانﺸکده ،عنوان دانﺸگاه ،سال ،ص.
ک سن  :مﺤل نگهداری سند ،مخﺘصات دﻗﻴق سند ،شماره سند.
مأخذ اینترنتی با نام نویسن ه :ابﺘدا نام نویسنده و سپﺲ عنوان سایت مورد نظر ﻗﻴد شود و سپﺲ ،مسﻴر اینﺘرنﺘی
بهطور کامل درج شود.
”Christopher Uehlinger, “Religious change in Iran under the Early Safavids,
)http: //www.research-projets.uzh.ch/p11554.htm. (Accessed22/12/2012
مآخذ اینترنتی ب ون نام نویسن ه :آدرس دﻗﻴق مسﻴر اینﺘرنﺘی به روش باال مﺸخص شود.
منابع التین:
به سبکی که نﺸانیِ فارسی و عربی مسﺘندسازی میشود ،از ﭼپ به راست ﺣروفﭼﻴنی شود.
شیوۀ استناد به منابع و مآخذ در فهرست منابع:
فهرست منابع الﻔبایی ،به ﺗﻔکﻴک زبان منابع در پایان مقاله ،بهصورت زیر ﺗنظﻴم شود:
در فهرست منابع ،ابﺘدا نام خانوادگی و سپﺲ نام نویسنده نوشﺘه شود؛
آثار دارای بﻴش از دو نویسنده ﺗمام نویسندگان نامﺸان ذکر شود (بهﺗرﺗﻴﺐِ روی جﻠد) .نام خانوادگی نویسندگان
بهﺗرﺗﻴﺐِ ﺣروف الﻔبایی فهرست میشوند؛ نﻴازی به شمارهگﺬاری در فهرست منابع نﻴست.
نام خانوادگی نویسنده ،نام کوﭼک او (سال انﺘﺸار) ،عنوان اثر (ایرانﻴک) ،نام و نام خانوادگی مصﺤح یا مﺘرجم،
مصﺤح یا مﺘرجم ،مﺤل نﺸر :ناشر.
عنوان کﺘابﻫا و مقاالت در فهرست منابع کامل آورده شود .ولی در مقاالت ،صﻔﺤات شروع و پایان مقاله ﻗﻴد شود.
معادل الﺗﻴن اصطﻼﺣات و مﻔاﻫﻴم خاص در پاورﻗی نوشﺘه شود.
در صورت نداشﺘن سال نﺸر [بیﺗا] ،مﺤل نﺸر[بی جا] و ناشر[بینا] اسﺘﻔاده شود.

