
 

 

 

 

 

 

 

 راهامنی نگارش مقاالت

 

های کرانۀ اکس پنی ها و گویشمرتبط اب زابنبه چاپ مقاالت  ادیب قفقاز و اکس پنی –های زابینپژوهشفصلنامۀ 

 .استاختصاص ایفته داش ته ابش ند، ش ناخیتصبغۀ زابن کههای ادیب این گسرته و ای پژوهش ، قفقازمنطقه   و

شود آ ش نایی پژوهشگران و حمافل ه دو زابن فاریس و رویس منترش میهدف از تأ سیس این فصلنامه که ب

ه به که چاپ مقاالیت شده در کشورهای پساشوروی و ابلعکس است؛ البت  انشگاهی ایراین اب حتقیقات اجنامد

 زابن فاریس نگاش ته شده ابش ند در اولویت خواهد بود.

 تقمیمس   حاصل پژوهش ، لکیدی وربرگریندۀ ناکت اتزهشود ابید دای که به دفرت نرشیه ارسال میمقاهل     

دهییی ای معذور است. ب، نرشیه از چاپ مقاالت مروری ای ترمجهبه مهنی سبب ؛نویس نده ای نویس ندگان ابشد

 .است مقالۀ ارسایل نباید پیش از این، در جایی چاپ و ای مهزمان برای جملۀ دیگری ارسال شده ابشد

قت س ایب برریس خواهد شد؛ در صورت حمرز شدن افزار مشاهبتش از داوری اب نرم، پیدرایفیت مقاهل       

بور از پذیرش مقاالت بعدی نویس نده ای نویس ندگان مز  هیئت حتریریه شود وۀ مورد نظر رد میعلمی، مقال

فر ن دوز اجتناب خواهد کرد. شااین ذکر است که دفرت جمهل از چاپ مقاالیت که تعداد نویس ندگان آ هنا بیش ا

 ابشد، معذور است.

ادی اعامل ناکت پیش نه ،تأ یید شورای داوران و در صورت نیاز منوط بهپذیرش هنایی و چاپ مقاهل،      

م هفته پس از اعالچهار داوران توسط نویس نده ای نویس ندگان است. نتیجۀ هنایی داوری مقاالت حداکرث 

صات نویس ندگان( خواهد رس ید. ده در صفحه  مشخ  شوصول به اطالع نویس ندۀ مس ئول )خنس ینت انم درج

های بر اساس ضوابط علمی و س یاست در رد، اصالح و ویرایش مقاالت درایفیتهیئت حتریریه بدهییی است 

ندۀ مس ئولیت حص ت و سقم مطالب مندرج در مقاهل، از نظر علمی و حقویق بر عهدۀ نویس   نرشیه آ زاد است.

 مس ئول است.
 

 رش مقاهلناکت رضوری در نگا

 نویس ندگان ابید از اصول دس تور خط مصو ب فرهنگس تان زابن و ادب فاریس پریوی کنند. مطابقت  ●

 )مندرج در وبگاه فرهنگس تان( رضوری است. فرهنگ امالیی خط فاریسامالیی لکامت اب 
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قمل  وریس، برای فا 16و اندازۀ  Arabic Typesetting( اب قمل Wordافزار ُورد )مقاهل ابید در نرم  ●

Brill  فایل نگاری و به مهراهبرای رویس و انلگلییس، حروف 12و اندازۀ ( پیی دی افpdfبه نشاین ) 

 های زابین( ارسال شود. برای درج اشعار و دادهcaspian.philology@gmail.comالکرتونیکی جمهل )

 ترجیحًا از جدول اس تفاده شود. نزی 

انم  دگان شامل انم و انم خانوادگی )فاریس و التنی(، مرتبۀ علمی،مشخصات اکمل نویس نده ای نویس ن  ●

 . ا درج شودای جمز  دانشگاه ای مؤسسه، نشاین، کدپس یت، شامرۀ متاس و نشاین پست الکرتونیکی در صفحه

مه لک 5ات  3لکمه چکیده به فاریس ای رویس )بس ته به زابن مقاهل( و  200 -150مقاهل ابید دارای   ●

ای حهها ابید در صفابشد. چکیدۀ انگلییس نزی برای متامی مقاالت رضوری است. هر یک از چکیده لکیدواژه

 جداگانه درج شود. 

 لکمه ابشد. 7000جحم مقاهل حداکرث   ●

 ده شود.آ ور 15و اب اندازه   گانههای بلند در پاراگرایف جداقولو نقل« گیومه»های کواته، داخلقولنقل  ●

ۀ شامر واژگان خاریج امع  از اسامی و اصطالحات در اولنی موضع در پاوریق درج شود. صورت التنی  ●

 ( رشوع شود.1ها در هر صفحه جمزا و از عدد یک )پاوریق

ب )ایرانیک/ ایتالیک(ها داخل منت به صورت ها، نرشایت، دانش نامهعنوان کتاب  ● الت، و عنوان مقا مور 

 قرار گرید.« گیومه»ا در داخل هها و منایش نامهاشعار، داس تان

چاپ  ه، اترخیمتین و به این ترتیب ابشد: )انم خانوادگی ای انم اشهر نویس ندارجاع به منابع به ش یوۀ درون  ●

ندگان نویس   اثر: شامرۀ جدل/ شامرۀ صفحه ای صفحات(. ارجاع به منابع التنی به خط التنی درج شود. اگر تعداد

ب  انوادگی آ هنا اببیش از یک نفر ابشد، انم خ  شود.از یکدیگر جدا می (/)خط مور 

زت اب است، پس از اترخی چاپ و درون پرانده اب سال چاپ یکسان اس تفاده شدهاگر از دو اثر یک نویس ن  ●

 درج شامره، آ اثر از مه مامتیز شود.

هل به ر انتهای مقابه ترتیب حروف الفبا، دجداگانه و ش ناخیت منابع فاریس و التنی، اطالعات کتاب  ●

 صورت زیر درج شود:

رش. در ، به کوشش .../ ترمجۀ ...، حمل نرش: انعنوان کتابانم خانوادگی، انم )سال نرش(،  . کتاب:1     

 . باشدمنابع التنی، نیازی به ذکر انم انرش نیست، مگر در مواردی که شهر حمل چاپ مشخص ن 

..، دوره/ ، ترمجۀ .عنوان نرشیه، «عنوان مقاهل»انم )سال نرش(، انم خانوادگی،  (:جمالت. مقاهل )در 2     

 .آ غاز و اجنام مقاهل سال، شامرۀ نرشیه: شامرۀ صفحات

عنوان مجموعه ای ، «عنوان مقاهل»انم خانوادگی، انم )سال نرش(،  ها(:. مقاهل )در مجموعه مقاالت ای دانش نامه3     

 .: انرشیرایش ...، حمل نرش، به کوشش .../ و جدل( )شامره   دانش نامه


