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 :دنفرمایشود ضوابط زیر را در نگارش مقاله رعایت  از نویسندگان درخواست می
مجله در  پچاو  داوریای بری نگر یخرتاری و نگا یخرتا ،هبامذ و قفر ،اسیيندیشة سا ،مسالایخ رتاع موضودر هشی مقاالت پژو

 .شد ندهاپذیرفته خو
را  مطالعات تاریخ اسالم ةفصلنام ةنام شيوه پيش از ثبت نام در سامانه و ارسال مقاله، ،شود از استادان و پژوهشگران ارجمند تقاضا می 

 .مقاله از فهرست ارزیابی خارج خواهد شد ،در غير این صورت. نمایندنامه تنظيم  شيوه مطابقرا کنند و مقالة خود  مطالعه
 .ستت آزاد امقاالح صالا و لقبو و رد در تحریریه ئتيه 
 .ستا مجله تحریریة ئتيسی هربه برط منوت مقاالپ چا تأخرم و تقد 
 .تسه انویسند  ههر مقاله بر عهددر  رجمند مطالب تيمسئول 
 .دبو هداخو نمؤلفا گیادخانو منا لفباییا بيترتس ساابرت مقاالپ چا 
ی ها همایش و هارنايسمت، یگر مجالدبه  را ، آنمقالهل سااز ارپس ه کثر تا شش مااحد شود، متعهد می کتبی ای نامه تعهددر ه نویسند 

 .کندخت داپر را مقاله مربوط به بررسی و داوریی ها هزینهالزم است  رت،صو ینا ريغدر  ؛ارائه ندهدعلمی 
مقاله به اه همرباید  استادضایت کتبی م رعالا ؛دشو ديقد ستام است نازم اال اند شدههنما نوشته د راستارت ایا با نظا یکمقاالتی که مشتردر 

 .دئه شوارافتر مجله د

به  چاپ مقاله ةداوری اوليه و هزین ةکتبی، واریز هزین ةتعهدنام، اسالم تاریخ مطالعات ةفصلنام به مقاله راهنمای ارسالبرای مطالعة 

 .اصلی سایت مراجعه کنيد ةهای صفح اطالعيه

 :الزم است نویسندگان موارد زیر را نيز درنظر داشته باشند

  ةدر برناممقالة ارسالی الزم است  Word 2003-2007  فونتبا  B Karim 14با  ها و پاورقی و یادداشت

 ؛ارسال شود تایپ و Nazanin B 9  فونت

  هيأت تحریریه و واریز  ةجلس ةپس از بررسی و مطابقت با ضوابط مورد نظر، تأیيد اولي  دریافتیروند ارزیابی مقالة

 ؛شود داوری آغاز می ةهزین

 ریال 0111111 مبلغ الزم است هيئت تحریریه ةپس از تأیيد اوليه در جلس قرارگرفتن مقاله در فرایند داوری برای 

 نییحسک  هادیسکی  ) اسکالم  تکاریخ  ۀپژوهشکد   نام به 1010010116110 حساب شماره به (ریال میلیون یک)

 از پوس  مقالوه  چنانچوه  ؛شوود ، واریز و اسکن فيش واریزی ارسال 555 ک  والیت، ۀشعب ایران ملی بانک  (خامنه
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نيوز بوه    (دومیلیون ریکال )ریال  0111111مبلغ  ، الزم است نویسندهقرار گيرد چاپ ةو در مرحلشود تأیيد  داوری

 ؛کندحساب پژوهشکده واریز 

 ایميلدو یکی از  بهالزم است بر درج در سامانه  تصویر فيش واریزی عالوه faslnameh@pte.ac.ir یا 
faslnameh.pte@gmail.com ؛شود ارسال 

ة فایل اصلی مقاله را از طریق سامانتوانند میرعایت ضوابط فصلنامه  با محترم نویسندگان

http://journal.pte.ac.ir  خود را از آنجا پيگيری کنند؛ ةمراحل ارزیابی مقالو  کنندارسال 

 ؛شود بار برگزار می یک یهيأت تحریریه ماه ةجلس 

 های باشد بخش این مقاله باید مشتمل بر: 

 ؛کلمه  150 در کثراحد ،هشوپژ یهاوردستاد و قيتحق، روش مسئلهح شامل طر سیینگلو اسی فار ۀچدی 
  تحقيق و بيان هدف؛ ۀشيو آن، ةو پيشينپژوهش   ةشامل طرح مسأل ،مق مه

 های مناسب با موضوع؛ تحليل  ةتحقيق و ارائ( فرضيات) ة، مشتمل بر بحث و بررسی فرضياصلی مقاله ۀب ن

 ؛منابع فهرستو  گیری نتیجه
 ؛باشد شتريکلمه ب  0111 ازمقاله نباید  حجم

 ؛دشو نوشته قیورپا در صخا مفاهيمت و صطالحاا
و  هطیا مؤسسة مربوه نشگادا ،هتلفن نویسند رهشما، تبة علمی، رگیادخانوم نام و نا)ن یا نویسندگاه نویسندت مشخصا

 ؛دکر شواول ذصفحة در  (کیينولکترانی پست نشا
 .دشو می پذیرفته نباز سیرفا ريغ ننویسندگا از فقط نسهافر ،عربی ،سیينگلا سیرفا ريغت مقاال
 :استناد در پانوشت ۀشیو

 :کتاب ک 
، نام مترجم، جلد، (تایپ شود ایرانيک)، عنوان کتاب (سال نشر)نام و نام خانوادگی نویسنده، : بار ارجاع برای اولين 

 .ناشر، صفحه: تصحيح به کوشش، گفتگو با، محل نشر

 . دار صادر، صص: ، بيروت2، جتاریخ اليعقوبی، (5891)یعقوبی  یعقوب ابی احمدبن
 .، جلد، ص[ایرانيکبه شکل ]نام نویسنده، عنوان کتاب : ارجاع با فاصله؛ . همان، ص: ارجاع بدون فاصله

 .عنوان کامل کتاب در ارجاع اول آورده شود و در ارجاعات بعدی از نام مختصر آن استفاده شود
  .شوند می شود، بقيه با ویرگول جدا گذاشته می:  به جز محل نشر که پس از آن عالمت دو نقطه
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 .551و552صص: نمونه. شماره صفحات از راست به چپ؛ کم به زیاد آورده شود
 :رعایت شود زیردر مواردی که تعداد صفحات بيش از یک مورد است، ترتيب  

 .نوبت چاپ اول قيد نشود( برای مجزاکردن اعداد از ویرگول استفاده شود) ... 082-084، 192،  282و282صص 
 .هر دو قيد شودنام و نویسنده ارجاع با ددر  
 .ذکر شود« ناول و دیگرا ۀنویسند» ارجاع با بيش از دو نویسندهدر  
ود و پس از آن ش آورده  ،لفؤجای م یا سرویراستار، به نام شخصی که اثر را چاپ کرده است، اثر بدون نویسندهاگر  

 .(به کوشش)شود  در پرانتز نوشته 
 :مجله در مقاله ک 
 :برای نوبت اولارجاع  
، سال، شماره، تاریخ (شودایرانيک ) عنوان مجله، «عنوان مقاله داخل گيومه قرار گيرد»نام و نام خانوادگی نویسنده،  

 .صنشر، 

، 2، س2، شتاریخ اسالمة ، فصلنام«قهرمانگی در عصر عباسی ۀپدید»، (5182)احمدوند، عباس و اميری، زهرا 

 .500-98صص
 .، ص«عنوان مقاله»: ارجاع با فاصله ؛ .همان، ص: ارجاع بدون فاصله

مجموعه  نام: ، در«عنوان مقاله داخل گيومه»، (سال نشر)نام و نام خانوادگی نویسنده،  :مقاله در مجموعه مقاالت و

  .ناشر، ص: ، نام سرویراستار، گردآورنده یا نام مترجم، محل نشر(ایرانيک شود)مقاالت
ناشر، : ، جلد، محل نشررۀالمعارفیدا، عنوان «عنوان مدخل»، (سال)نام و نام خانوادگی،  :المعارفةریداک مقاله در 

 .ص
ناشر، : ، تصحيح، محل نشر ، ترجمه«مدخل»، (يکرانای)نامه عنوان لغت، (سال)نام و نام خانوادگی،  :نامه ک م خل لغت 

 .ص
روز ماه )شماره، ، (يکرانای)عنوان روزنامه، «عنوان مقاله»نام و نام خانوادگی،  :ک مقاله در روزنامه با نام نویسن ه 

 .، ص(سال
 .آورده شود ضمیمه ةدر صورتی که مقاله در ضميمه باشد کلم 
 .ش، روز ماه سال، ص، (يکرانای)عنوان روزنامه، «عنوان مقاله» :ک مقاله در روزنامه ب ون نام نویسن ه 
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راهنمایی،  ، به(مقطع قيد شود) ...ة نام ، پایان«عنوان پایان نامه»، (سال دفاع)نام و نام خانوادگی نویسنده :ک پایان نامه 

  .، عنوان دانشگاه، سال، ص عنوان دانشکده
 .سند رهشما ،سند قيقت دمختصا، سنداری نگهدمحل  : ک سن

ابتدا نام نویسنده و سپس عنوان سایت مورد نظر قيد شود و سپس، مسير اینترنتی  :مأخذ اینترنتی با نام نویسن ه 

 .طور کامل درج شود به

Christopher Uehlinger, “Religious change in Iran under the Early Safavids,” 
 http: //www.research-projets.uzh.ch/p11554.htm. (Accessed22/12/2012)  

 

 .آدرس دقيق مسير اینترنتی به روش باال مشخص شود :ی ب ون نام نویسن همآخذ اینترنت 
 :التین منابع 

 .شود چينی  شود، از چپ به راست حروف فارسی و عربی مستندسازی می که نشانیِ یبه سبک
 :منابع فهرست در مآخذ و منابع به استناد ۀشیو

 :دشو ميیر تنظرت زصو به، مقالهن پایادر  منابع نباز کيبه تفک ،لفباییامنابع فهرست 
  ؛شود در فهرست منابع، ابتدا نام خانوادگی و سپس نام نویسنده نوشته 

نویسندگان   نام خانوادگی .(روی جلد ترتيبِ به)بيش از دو نویسنده تمام نویسندگان نامشان ذکر شود آثار دارای 

 .گذاری در فهرست منابع نيست نيازی به شماره ؛شوند فهرست میحروف الفبایی  ترتيبِ به
، گی مصحح یا مترجمادخانوم نام و نا، (ایرانيک) ثرا انعنو ،(رنتشال اسا)او کوچک م ناه، گی نویسندادخانونام 

 .ناشر: مصحح یا مترجم، محل نشر
 .و پایان مقاله قيد شود ولی در مقاالت، صفحات شروع. ها و مقاالت در فهرست منابع کامل آورده شود عنوان کتاب

 .معادل التين اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقی نوشته شود

 .استفاده شود[ نا بی]ناشر و [بی جا]، محل نشر[تا بی]در صورت نداشتن سال نشر 


