پای گاه ژپوهشی

استان گیالن

نحوه ارائه مقاله به فصلنامه ميراث گيالن
مقاالت با رعايت شرايط ذيل به دبيرخانه پژوهشي ارسال گردد.

شرايط عمومي:
 .1مقاالت ارسالي نبايد قبالً در نشريات ديگري چاپ شده باشد.
 .2مسئوليت كامل مطالب و نوشتارها بر عهده نويسنده يا نويسندگان محترم مقاله خواهد بود.
 .3مقالهها با رعايت كامل اصول و آيين نگارش فارسي باشند.
 .4تاييد نهايي مقاالت براي چاپ در فصلنامه ،پس از نظر داوران با هئيت تحريريه است.
 .5چنانچه مقاله مستخرج از طرح پژوهشي يا رساله باشد ،عنوان طرح پژوهشي يا رساله نيز در
صفحۀ اول درج شود .درصورتيكه مقاله از پاياننامه استخراج شده است ،درج نام استاد
راهنما در آن ضروري است.
 .6اگر مقاله ارسالي به مجله از نوع توصيفي است زمان و مکان مطالعه آورده شود.
 .7نام نويسندگان در زير عنوان بايستي نام كامل مؤلفين به همراه درجه علمي آنها ذكر شود.
نويسنده مسئول (پاسخگو) با عالمت ستاره مشخص شده و مشخصات كامل ايشان به همراه
پست الکترونيک ،تلفن محل كار ،نمابر و تلفن همراه ذكر شود.
 .8حق رد يا قبول مقاالت براي فصلنامه محفوظ است و مقاالت دريافتي تنها يک بار داوري
خواهد شد و در صورت عدم تاييد از آرشيو فصلنامه خارج شده و فصلنامه هيچ مسئوليتي بعد
از آن نخواهد داشت.
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 .9تکميل و امضاي فرم تعهدنامه نويسندگان توسط همه نويسندگان الزامي است و مقاالت فاقد
اين فرم ،مورد بررسي و انتشار قرار نميگيرند.
 .10براي ارسال مقاله به فصلنامه بايد سه فايل بارگذاري ـ آپلود گردد )1 :فايل اصلي مقاله به
همراه عنوان و نام نويسندگان  )2فايل اصلي مقاله بدون عنوان و نام نويسندگان  )3فرم تعهدنامه
و تعارض منافع.
 .11تعداد صفحات مقاالت علمي ـ پژوهشي  12صفحه و ديگر مقاالت كمتر از  7صفحه نباشد.

شرايط اختصاصي:
 .1براي مقالۀ پژوهشي ( :)Original Articleچکيده :متن  250كلمه و كلمات كليدي  /متن
اصلي :مقدمه ،روش بررسي ،يافتهها ،بحث ،نتيجهگيري ،منابع (بيشتر از  25منبع)؛
 .2براي مقالۀ مروري ( :)Review Articleچکيده :متن  250كلمه و كلمات كليدي  /متن اصلي:
مقدمه ،متن اصلي ميتواند بخشهاي متفاوتي داشته باشد ،نتيجهگيري ،منابع (بيشتر از 30
منبع)؛
 .3براي مقالۀ مطالعۀ موردي ( :)Case Reportچکيده :متن  150كلمه و كلمات كليدي  /متن
اصلي :مقدمه ،گزارش مورد ،بحث ،نتيجه گيري ،منابع (بين  10تا )30؛
 .4مقالۀ كوتاه ( :)Short Articleچکيده :متن  200كلمه و كلمات كليدي  /متن اصلي :مقدمه،
روش بررسي ،يافتهها و بحث ،منابع (بين  15تا  20منبع) نکته :در مقاله كوتاه يافتهها و بحث
در چکيده و متن اصلي باهم ادغام مي شوند و يک بخش «يافتهها و بحث» را تشکيل ميدهند؛
 .5كليه صفحات بجز صفحۀ مشخصات نويسنده بايد به ترتيب شمارهگذاري شده باشند؛
 .6رسمالخط مقاله براساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسي تنظيم شده باشد و رعايت
نيمفاصله در تايپ الزامي است (توجه :براي درج نيم فاصله تنها از تركيب اين دكمهها استفاده
كنيد .)+Control+Shift :متن مقاله بايد در فرمت  Wordو با فونت مناسب ارسال شود (متن
فارسي  B-Nazaninسايز  12و انگليسي  Times New Romanسايز  )10و تيترها فونت هاي
باال بولد توجه داشته باشيد در جداول ،توضيحات اشکال از همين دو فونت و سايز  10براي
فارسي و  8براي انگليسي استفاده كنيد؛
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 .7لطفا در نگارش مقاله از حداقل تعداد تصاوير استفاده كنيد .تصاوير با كيفيت (تصاوير با دقت
 dpi 300و با فرمت  )jpgرا بهصورت جداگانه در سايت نشريه بارگذاري كنيد .مجموع
تصاوير و جداول مقاله از  15عدد بيشتر نباشد .توضيحات تصاوير را در متن ارسالي مقاله درج
كنيد .توجه داشته باشيد كه تمامي تصاوير بايد شماره و توضيح داشته باشند و به تمامي آنها
در متن مقاله اشاره شود .ذكر منبع تصوير الزامي است .نمودارها تصوير محسوب ميشوند و
بايد به زبان فارسي باشند .نمودار بايد سياه و سفيد و دوبعدي باشد؛
 .8شماره ،عنوان و توضيح جدول بايد در باالي آن قرار داده شود .به هر جدول بايد در متن مقاله
اشاره شود .تمامي اعداد بايد به زبان مرجع مقاله نوشته شود (توضيحات فارسي به همراه اعداد
انگليسي پذيرفته شده نيست) .ذكر منبع جدول الزامي است .شيوۀ ارجاع دهي مقاالت به روش
 APAاست .در متن مقاله به صورت( :نام خانوادگي نويسنده ،سال انتشار :صفحه به زبان
انگليسي در متن) تمامي منابع بايد به صورت  Roman Scriptباشد .اين به اين معني است كه
بايد تمامي منابع به زبان انگليسي ترجمه ( )Transliterateشود؛
 .9ارائه در فهرست منابع پايان مقاله به صورت :كتابها :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده.
(سال انتشار) .عنوان كتاب (به شکل ايتاليک) .جلد .نام مترجم يا مصحح .محل نشر :نام ناشر.
 مقالهها :نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده( .سال انتشار) .عنوان مقاله .نام مجله (به شکلايتاليک) .شماره مجله .شماره صفحههاي مقاله در مجله .سند اينترنتي :نام خانوادگي نويسنده،
نام نويسنده( .تاريخ) .عنوان سند .از آدرس اينترنتي به طور كامل .بازيابي شده در تاريخ .منابع
داخل متن بايد با منابع انتهايي تطابق داشته باشند .ارائۀ توضيحات اضافي دربارۀ واژگان و
اصطالحات و موارد مهم ،بايد به شکل يادداشت انتهاي متن ( )Endnoteصورت پذيرد و
پانويس نشود.
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