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7. Мақола сирфан аз тариқи сабти ном дар сомонаи нашрия 
ба нишонии http://www.rudaki.org/ ирсол шавад. Чунончи 
мақолаҳое, ки ба ҳар шакли дигар дарѐфт шаванд, аз 
фароянди доварӣ канор гузошта хоҳанд шуд.  

8. Чунончи маќолае фоќиди њар як аз мавориди боло бошад, 
аз дастури кор хориљ мешавад. 

9. Ҳаќќи чопи њар маќола, пас аз пазириш мањфуз аст ва 
нависандагон дар ибтидои ирсоли маќола мутаањњид 
мешаванд, то мушаххас шудани вазъияти маќола онро ба 
љойи дигар нафиристанд. Чунончи ин мавзўъ риоят 
нашавад, њайати тањририя дар иттихози тасмими ниҳої 
мухтор аст. 

10. Нашрия дар ислоњи маќолоте, ки ниѐз ба вироиш дошта 
бошанд, озод аст. 

11. Орои мундариљ дар нашрия мубаййини назари масъулон 
ва ношир нест. 
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- Мақолаи тарҷумашуда дар нашрия: насаб ва номи нависанда 

(соли нашр). »Унвони маќола«, насаб ва номи мутарҷим. 
Номи нашрия (ҳарфҳои каҷ ва сиѐҳ бо шумораи қалами 11). 
Давра ва шумораи нашрия. Шумораи сафаҳот. 

- Пойгоҳҳои интернетӣ: насаб ва номи нависанда (соли 
интишори мақола). »Унвони маќола«. Номи нашрияи 

электроникӣ (ҳарфҳои каҷ ва сиѐҳ бо шумораи қалами 11). 

Давра. Таърихи муроҷиат ба сомона. Нишонии дақиқи 

пойгоҳи интернетӣ. 
Ёдоварињои  нукоти муњим: 
1. Расм улхатти мавриди ќабули нашрия ва усули нигориши 

маќола њо бар асоси охирин шева номаи Фарњангистони 

забон ва адаби форсӣ ба нишонии: 
http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx аст. 

2. Ирҷоот дар матни мақола, байни қавс (насаб, сол: шумораи 
ҷилд/ шумораи саҳифа) навишта шавад. Манобеи лотин ба 
ҳамон шакли лотин дар матн дарҷ шавад. Зарурат дорад 
нависандагон ирҷоотро ба шакли дақиқ ва мутобиқи ончи 
дар сатрҳои пешин гуфта шуд, зикр кунанд. Дарҷи 
нишонии манбаъ дар матн барои тамоми мавридҳои 
нақлшуда, чи нақли қавли мустақим ва чи ғайримустақим, 
зарурӣ аст. Ҳамчунин мушаххасоти комили ҳамаи манобеи 
ирҷоъдодашуда бояд дар феҳристи манбеъ оварда шавад. 

3. Муодили лотини вожаҳо ва истилоҳоти номаънус барои 
бори аввал, ки дар матн меояд, дар пайнавишт дарҷ шавад. 

4. Нақли қавлҳои мустақим беш аз чил вожа ба сурати ҷудо аз 
матн бо сархатти (1 сантиметр) аз тарафи рост ва бо 
қалами шумораи 12 танзим шавад. 

5. Номи китобҳои дохили мант ба сурати сиёҳ ва каҷ (қалами 
шумораи 12) ва номи мақолот, шеърҳо ва достонҳои кӯтоҳ 
дохили нохунак қарор гирад. 

6. Ҷадвалҳо, намудорҳо ва аксҳо дар интиҳои матн баъд аз 
натиҷагирӣ ва қабл аз ѐддоштҳо ва манобеъ қарор гирад ва 
тамоми онҳо ҳовии унвон ва шумора бошад. Ирсоли 
ҷадвалҳо дар формати word зарурӣ аст. 

http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx
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4. Вожањои калидї: асоситарин вожа њое, ки маќола дар 
атрофи  онњо бањс мекунад ва мавриди таъкиди маќола аст, 
вожа њои калидї аст ва маъмулан 3 то 7 вожа дорад. 

5. Муќаддима: муќаддима, заминаи омода шудани зењни 
мухотаб барои вуруд ба  бањси аслї аст. Бинобар ин 
нависанда дар муќаддима мавзўъро аз кул ба љузъ баѐн 
ме кунад, то фазои равшане аз матни бањс барои хонанда 
њосил шавад. Њамчунин зарурист баѐни њадаф њои 
пажўњишӣ дар муќаддимаи маќолаи мадди назар ќарор 
гирад. Унвони муќаддима бо шумора гузорӣ (бад-ин сурат: 
1-муќаддима) оварда шавад ва дар идомаи муќаддима 
унвон њои 1-1- баѐни масъала, 1-2- пешинаи тањќиќ 1-3- 
зарурат ва ањаммияти тањќиќ, њамроњ бо тавзењоти марбут 
оварда шавад. 

6. Бањс: шомили тањлил, тафсир, истидлол њо ва натоиљи 
тањќиќ аст. Бањс бо шумораи 2 мушаххас шуда ва унвон њои 
фаръии бањс ба сурати 2-1, 2-2, 2-3 ... танзим шавад. 

7. Натиља: шомили зикри фишурдаи ѐфта њост, ки бо шумораи 
3 мушаххас ме шавад. 

8. Ёддоштњо: шомили пайваст њо, замимаҳо, пай навишт њо ва 
ба  таври куллї матолибест, ки љузъу асли маќола нест, 
аммо дар табйини мавзӯъи навишта зарурї ва муносиб ба 
назар ме расад. Шумораи марбут ба пайнавиштҳои даруни 
матн бо адади поварақӣ мушаххас мешавад ва ба сурати 
мусалсал меояд, (намуна: равобити фарҳангӣ байни 
эрониѐн ва соири тамаддунҳо...). 

9. Фењристи манобеъ: манобеъи мавриди истифода дар матн, 
дар поѐни  мақола ва бар асоси тартиби алифбоӣ насаби 
нависанда (нависандагон) ба шарҳи зер оварда шавад: 

 - Китоб: насаб, номи нависанда (соли нашр), номи китоб 
(ҳуруфи каҷ ва сиѐҳ бо шумораи қаламї 11). Номи 
мутарљим, мусањњењ, ҷилд, навбати чоп, мањалли нашр, 
ношир. 

 - Мақолаи мунташиршуда дар нашрия: насаб ва номи 
нависанда (соли нашр). »Унвони маќола«. Номи нашрия 
(ҳуруфи каҷ ва сиѐҳ бо шумораи қалами 11). Давра ва 
шумораи нашрия. Шумораи сафањот. 
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Равиши тањияи маќола: 
1. Матни  маќола ва фењристи манобеъ дар њар сафња теъдоди 

26 сатр ва тўли њар сатр 12 сантиметр ва фосилаи сатрњо 
single  чоп шавад. 

2. Маќолот аз 20 сафњаи чопшуда (бо риояти банди 1) таљовуз 
накунад. Њамчунин маќолот бояд бо истифода аз барномаи 

Word 2003/2010 бо ќалами B Nazanin 13 танзим ва чоп 
шаванд. 

3. Дарљи унвон њо ва масъулияти нависандагони муњтарам дар 
мароњили мухталиф сирфан ба њамон сурати сабти номи 
аввалия дар сомона дар назар гирифта хоњад шуд. Бинобар 
ин дар сабти тартиби асомї ва масъулияти онњо диққат 
шавад. 

Сохтори маќола: 
Сохтори маќола бояд бар ин асос танзим шавад: унвони 
маќола, номи нависанда ѐ нависандагон, чакида (300), 

вожа њои калидӣ (3 то 7 калима), муќаддима, бањс, 
натиља гирї, ѐддошт њо ва фењристи манобеъ (теъдоди 
калимоти кулли маќола аз 4000 то 6500 калима бошад):  

1. Унвон: унвони мақолаи кӯтоҳ, даќиќ ва дарбардорандаи 

баѐни равшане аз мавзӯъи маќола бошад. 
2. Номи нависанда ё нависандагон: дар зери унвони мақола 

самти чап ба ин тартиб навишта шавад: ному насаб, 
мартабаи илмӣ, номи донишгоҳ ѐ муассисаи маҳалли 
иштиғол, нишонӣ, телефон ва дурнигор. Дарҷи нишонии 
роѐнномаи нависандаи масъули мақола ва донишгоҳ ва 
муасссисаи марбут дар понавишт илзомї аст ва нависандаи 
масъул муваззаф аст ба мукотиботе, ки аз дафтари нашрия 
анҷом шавад дар асраи вақт посух диҳад. 

3. Чакида: шомили муаррифии мавзўъ, зарурат ва ањаммияти 
тањќиќ, равиши кор ва ѐфтањои пажўњишӣ аст ѐ ба таъбири 
дигар дар чакида бояд баѐн шавад, ки чї гуфтаем, чӣ гуна 
гуфтаем ва чї ѐфтаем ва беш аз 300 калима набошад. 
Ирсоли чакидаи англисӣ ва кириликӣ дар саҳифаи 
ҷудогона, шомили унвони мақола, номи 
нависанда/нависандагон, муассиса/муассисоти матбуъ ва 
рутбаи илмии онон илзомї аст. 
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Роњнамои тадвини маќола 
 

 Муќаддима: сарнавишти Осиѐи Марказї дар замоне ба 
дарознои таърихи зиндагии аќвоми ориѐї дар он бо забону 

адаби форсї пайванд хўрдааст. Дар ин давраи тўлонӣ садњо 
адиб, шоир, муаррих, файласуф ва донишманд аз домони ин 
хок парвариш ѐфта ва зинат бахши тамаддуни љањон шудаанд. 
Масъулони дуфаслномаи пажўњишҳои забонӣ ва адабӣ дар Осиёи 

Марказӣ бо назардошти ин пайванди жарф ва бо истифода аз 
њайати тањририяи муташаккил аз устодони донишгоњ њои 
Эрон, Афѓонистон ва панљ кишвари Осиѐи Марказї ќасд 
доранд мероси њазору дусадсолаи забон ва адаби форсї ва 
таъсири он бар забон њо ва фарњанг њои ўзбакї, ќирғизї, 
туркманї ва ќазоќии Осиѐи Марказї аз садаи сеюми ќамарї 
то кунунро ба мухотабони алоќа манди он шиносонда, бо ин 
шева пайвандњои мардумони гуно гун нажод ва чандгун забони 
ин минтаќаро бо якдигар ва бо дигар мардумони љањон 
мустањкам тар намоянд. Аз ин љињат ин нашрия метавонад 

расонаи муътабар ва пештоз дар Мовароуннањрпажӯњӣ дар 
Эрон ва љањон бошад ва бо рўйкарди илмии худ гоме њарчанд 
кўчак дар роњи бозхони мероси муштараки ин њавзаи 

тамаддунӣ бардорад. 
 Хатти машйи нашрия:  
Њар гуна маќолае, ки дар заминаи забон ва адабиѐти форсї ва 

иртиботи он бо забон њои бумӣ дар Осиѐи Марказї навишта 
шавад ва аз арзиши илмии лозим бархурдор бошад, барои 
баррасї ва эњтимолан чоп дар маљалла пазируфта хоњад шуд. 
Њайати тањририя дар рад ѐ ќабул ва низ њак ва ислоњи 
маќолот озод аст. 
 Баррасии маќолот:  
Ҳайати тањририя нахуст маќолоти дарѐфтшударо баррасӣ 
хоњад кард ва дар сурате, ки муносиб ташхис дод ва дар 

чорчӯби тахассусии мавзўъи нашрия ќарор гирифт, пас аз 

њазфи номи нависандагон барои арзѐбӣ ба ду нафар аз 
довароне, ки соњиб назар бошанд, ирсол хоњад кард. 
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Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим 

 
 

 

Ройзании фарҳангии Сафорати Ҷумҳурии Исломии 

 Эрон дар Тоҷикистон 



 
Дуфаслномаи илмї- тарвиљии пажўҳишҳои забонї ва адабї 

дар Осиѐи Марказї 

 

Ин нашрия бо муҷаввизи шумораи 499  аз 
07.10.1999 ба номи Ройзании фарҳангии 

Сафорати Ҷумҳурии Исломии Эрон ба сабт 
расидааст. 

 

Ин маљалла бинобар муљаввизи комиссияи 

нашриѐти илмӣ ба таърихи 19/12/1395 ва бар 
асоси номаи шумораи 3/18/2549 таърихи 
16/01/1395 мудири кулли дафтари сиѐсатгузорї 
ва барномарезии умури пажўњишии вазорати 
улум, тањќиќот ва фановарї аз шумораи 44, 

бањор ва тобистони 94 дорои рутбаи илмӣ- 
тарвиљї аст. 

 
Соли шонздањум, шумораи чињил упанљӯм, тирамоҳ ва замистони 

1394/2015 



 


