
 کند:پژوهشکده تاریخ اسالم برگزار می نگاریشناسی و تاریخگروه روش

 

 تاریخ شناسی در بحران؛ واقعيت یا توهم؟!ضوابط پذیرش مقاله در همایش 

 پذیرفته خواهد شد. مجموعه مقاالت همایشبرای بررسی و چاپ در  ات زیردر موضوع پژوهشی مقاالت 

 محورهای همایش:

 . بحران معرفت شناختی1

 . بحران روش شناختی2

 . بحران كارآمدی و كاركردی3

 ایيان رشته. بحران مطالعات م4

 و قبول و نيز حک و اصالح مقاالت آزاد است. ت تحریریه در ردّئهي 

 نویسنده است. ۀمسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله برعهد 

 بر اساس ترتيب الفبایی نام خانوادگی مؤلفان خواهد بود. ،مجموعه مقاالت همایشدر  قاالتچاپ م 

 آن به دیگر مجالالت،   ۀارسال مقاله، از ارائ تا شش ماه پس ازحداکثر  دشومتعهد می نویسنده

های بررسالی مقالاله را   های علمی اجتناب کند، در غير این صورت، هزینههمایش سمينارها و

  پرداخت خواهد کرد.
 اعالم و  شودقيد نام استاد الزم است شود، در مقاالتی كه به طور مشترک و یا با نظارت استاد راهنما نوشته می

 شان همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود.رضایت كتبی ای

  در برنامه مقالهارسال  word با قلمB karim14 الزامی است. 5/1 یو  با فاصله 

 

 به مقاالت ضوابط مربوط

 ند:رعایت كنمتن مقاالت شود ضوابط زیر را در تنظيم از نویسندگان محترم تقاضا می 

 شد:های زیر بامقاله باید مشتمل بر بخش .1

 كلمه( 150حداكثر در  ،و دستاوردهای پژوهش )شامل طرح مسئله، روش تحقيقفارسی  ۀچکيد 

 واژگان و مفاهيم اصلی و كليدی تحقيق 

 تحقيق و بيان هدف وۀآن، شي ۀپژوهش و پيشين ۀلئمقدمه، شامل: طرح مس 

 مناسب با موضوع هایتحليل ۀتحقيق و ارائبحث و بررسی فرضيه/ فرضيات اصلی مقاله مشتمل بر  ۀبدن 

  نتيجه 

 هرست منابع تحقيقف  

 كلمه بيشتر باشد. 6000مقاله نباید از حجم  .2

 معادل التين اصطالحات و مفاهيم خاص در پاورقی نوشته شود. .3



مربوو  و  ۀسسؤتلفن نویسنده و دانشگاه یا م ۀعلمی، شمار رتبۀمشخصات نویسنده یا نویسندگان)نام و نام خانوادگی،  .4

 اول ذكر شود. ۀی پست الکترونيکی( در صفحنشان

 زبان پذیرفته می شود.فارسیسه و....( فقط از نویسندگان غير)انگليسی، عربی، فرانغيرفارسیمقاالت  .5

 

 به منابع و مآخذ در پانوشت استناد ۀشيو .الف

رعایوت  در پانوشوت مآخوذو  منوابعهر یک از ارجاع و استناد به  ۀاولين مرتب ن محترم الزم است الگوی زیر را درامحقق

 فرمایند:

 ارجاع به کتاب: -

 بوه صوورت  عنووان ارور ،تالا  در صورت عالدم سالال انتشالار بی    ،(سال انتشار)نام خانوادگی نویسنده نام و
 جوا((:)در صورت عدم محل انتشوارببی:محل انتشار ،(2)ججلد ،یا مترجم مصحح، نام و نام خانوادگی ایتاليک

 .1: ص، صفحه(1:)چ، چاپنا((م ناشرببی)در صورت عد ناشر

 ارجاع به مقاله: -

 :ۀ، شومارصورت ایتاليکبه نام مجلهعنوان مقاله در داخل گيومه،  ،(سال انتشار)نام و نام خانوادگی نویسنده مجله 

 ، صفحه.: )ش..(نشر

 ه، نوام مجموعوه مقواالتگيومو داخول عنوان مقاله در ،(تاریخ نشر)خانوادگی نویسنده اممجموعه مقاالت: نام و ن 

 صفحه. ناشر، :محل نشر احياناً نام مترجم،یا  ، نام گردآورندهصورت ایتاليکبه

 صورت  به المعارفةروان مقاله در داخل گيومه، نام دائعن ،(تاریخ نشر)نام و نام خانوادگی نویسنده المعارف:ةردائ

 صفحه. ناشر،: محل چاپ جلد، ۀشمار ،ایتاليک

 نام دانشوگاه،  نامه،نامه در داخل گيومه، مقطع پایانعنوان پایان ،(سال دفاع) نام و نام خانوادگی نویسنده نامه:پایان

 صفحه.

 :سند. ۀمختصات دقيق سند، شمار محل نگهداری سند، سند 

 جلد و صفحه كافی است. ۀو شمار خانوادگی نویسندهذكر نام  فقطبعدی، ای هدر ارجاع

 ابعفهرست من ۀارائ ۀشيو ب.
 صورت زیر تنظيم شود:به ،به تفکيک زبان منابع در پایان مقاله صورت الفباییبه فهرست منابع

، یا مترجم...مصحح نام و نام خانوادگی ، صورت ایتاليکبه عنوان ارر ،(سال انتشار)كوچک و نام خانوادگی نویسنده، نام

 .ناشر :محل انتشار
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 ال كنند.ارس ravesh@pte.ac.irمقاالت خود را به آدرس الکترونيکی توانند پژوهشگران محترم می

 پيروز باشيد.


