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 هراهنمای تدوین مقال

 مقدمه

سرنوشت آسیای مرکزی در زمانی به درازنای تاریخ زندگی اقوام آریایی در آن، با زبان و ادب 

فارسی پیوند خورده است. در این دورۀ طوالنی صدها ادیب، شاعر، مورخ، فیلسوف و دانشمند از 

 فصلنامۀدواند. مسئوالن  بخش تمدن جهان شده خاک پرورش یافته و زینتدامان این 
ای متشکل  با نظرداشت این پیوند ژرف و با استفاده از هیئت تحریریه رودکیپژوهشی  -علمی 

های ایران، افغانستان و پنج کشور آسیای مرکزی قصد دارند میراث  از استادان دانشگاه

های ازبکی، قرقیزی،  ها و فرهنگ سی و تأثیر آن در زبانسالۀ زبان و ادب فار هزارودویست

مند آن  ترکمنی و قزاقی آسیای مرکزی از سدۀ سوم قمری تاکنون را به مخاطبان عالقه

زبان این منطقه را با  نژاد و چندگون گون بشناسانند و با این شیوه پیوندهای مردمان گونه

تواند رسانۀ  نشریه میند؛ از این جهت، این تر نمای یکدیگر و با دیگر مردمان جهان مستحکم

و با رویکرد علمی خود گامی هرچند  در ایران و جهان باشد معتبر و پیشتاز در ماوراءالنهرپژوهی

 کوچک در راه بازخوانی میراث مشترک این حوزۀ تمدنی بردارد. 

  نشریهخط مشی 

در آسیای  های بومی آن با زبان زبان و ادبیات فارسی و ارتباطای که در زمینۀ هرگونه مقاله

نوشته شود و از ارزش علمی الزم برخوردار باشد، برای بررسی و احتماالً چاپ در مجله مرکزی 

  ت تحریریه در رد یا قبول و نیز حک و اصالح مقاالت آزاد است.ئپذیرفته خواهد شد. هی

  هبررسی مقال

مناسب تشخیص چنانچه  و کردهد بررسی خوا شده را دریافتت تحریریه نخست مقاالت ئیه

برای پس از حذف نام نویسنده/گان  گیرد،در چارچوب تخصصی موضوع نشریه قرار اده شود و د

 د. کرنظر ارسال خواهد  صاحب نفر از داوران دوارزیابی به 

 ه روش تهیۀ مقال

و  متر سانتی 06سطر و طول هر سطر  62فهرست منابع در هر صفحه تعداد  متن مقاله و .0

  تایپ شود. singleسطرها  ۀفاصل



همچنین مقاالت باید با  ( تجاوز نکند.0شده )با رعایت بند  صفحۀ تایپ 67مقاالت از . 6

  تنظیم و تایپ شوند. B Nazanin 14 با قلم word 2003/2010ۀ استفاده از برنامــ

مان صورت های نویسندگان محترم در مراحل مختلف صرفاً به ه و سمت ها واندرج عن .3

ها نهایت  در ثبت ترتیب اسامی و سمت آن ،بنابراین ؛نامه اولیه در سامانه لحاظ خواهد شد ثبت

  دقت را لحاظ فرمایید.

 ساختار مقاله

 چکیده ،نام نویسنده یا نویسندگان ،ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله

ها و فهرست  یادداشت ،گیری نتیجه ،بحث ،مقدمه (،کلمه 0تا  3) های کلیدی واژهکلمه(،  377)

 باشد(:  کلمه 2077تا  9777از  تعداد کلمات کل مقاله)منابع 

 کوتاه، دقیق و دربردارندۀ بیان روشنی از موضوع مقاله باشد.عنوان مقاله  :عنوان .4

نام : شود به این ترتیب نوشته سمت چپ مقاله در زیر عنوان :نام نویسنده یا نویسندگان .2

درج خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام دانشگاه یا مؤسسۀ محل اشتغال، نشانی، تلفن و دورنگار.   و نام

در پانویس الزامی  سسۀ مربوطؤو دانشگاه یا م مقاله پست الکترونیک نویسندۀ مسئولنشانی 

سرع شود، در ا و نویسندۀ مسئول موظف است به مکاتباتی که از دفتر نشریه انجام می است

 وقت پاسخ دهد. 

های پژوهشی شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت تحقیق، روش کار و یافته: چکیده .9

 ایمایم و چه یافتهایم، چگونه گفتهدر چکیده باید بیان شود که چه گفته ،دیگر یبه تعبیر ؛است

انه، شامل ای جداگ ارسال چکیدۀ انگلیسی و سیریلیک در صفحه .نباشد کلمه و بیش از سیصد

 عنوان مقاله، نام نویسنده/ نویسندگان، مؤسسه/ مؤسسات متبوع و رتبۀ علمی آنان الزامی است. 

کند و مورد ها بحث می هایی که مقاله حول محور آن ترین واژهاساسی :های کلیدیواژه .1

 دارد.  واژه 0تا  3 معموالً و های کلیدی است است، واژهکید مقاله أت

 است؛ بنابراین بحث اصلی  آماده شدن ذهن مخاطب برای ورود به زمینۀدمه مق :مقدمه .5

تا فضای روشنی از متن بحث برای کند  از کل به جزء بیان میرا مقدمه موضوع نویسنده در 

 مورد نظر های پژوهشی در مقدمۀ مقاله خواننده حاصل شود. همچنین ضروری است بیان هدف

 ،مقدمه( آورده شود و در ادامۀ مقدمه .0 ذاری )بدین صورت:گ رهقرار گیرد. عنوان مقدمه با شما

ضرورت و اهمیت تحقیق، همراه با . 3-0 ،پیشینۀ تحقیق  .6-0له، ئبیان مس .0-0های  عنوان

  توضیحات مربوط آورده شود.



 6 ۀبحث با شمار . عنوانها و نتایج تحقیق است شامل تحلیل، تفسیر، استدالل :بحث .6

  شود. میو... تنظیم  3-6، 6-6، 0-6صورت  به آن فرعی های انوو عن شود می مشخص

 . شود مشخص می 3 ۀکه با شمارست ها شامل ذکر فشردۀ یافته:  نتیجه .7

که جزو است طور کلی مطالبی  و به ها نوشت ضمائم، پیها،  پیوست شامل :ها نوشت پی .8

شمارۀ مربوط  رسد. نظر می مناسب بهموضوع نوشته ضروری و  تبییناما در  ؛اصل مقاله نیست

روابط آید )نمونه:  صورت مسلسل می شود و به ها درون متن با عدد توک مشخص می نوشت به پی

  (....4ها فرهنگی بین ایرانیان و سایر تمدن

منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام  :فهرست منابع .3

 سنده/ گان به شرح زیر آورده شود: خانوادگی نوی 

(. 06)حروف مورب و سیاه با شمارۀ قلم نام کتاب نام خانوادگی، نام )تاریخ انتشار(.  کتاب:

  نام مترجم. نام مصحح. شمارۀ جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.

 یهنام نشر«. عنوان مقاله»خانوادگی، نام )سال انتشار(.   نام مقالۀ منتشرشده در نشریه:

 (. دوره و شمارۀ نشریه. شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله. 00)حروف مورب و سیاه با شمارۀ قلم 

  نام و نام«. عنوان مقاله»خانوادگی، نام )سال انتشار(.   نام شده در نشریه: مقالۀ ترجمه

. دوره و شمارۀ نشریه .(06)حروف مورب و سیاه با شماره قلم  نام نشریهخانوادگی مترجم. 

 شمارۀ صفحۀ آغاز و پایان مقاله.  

نام نشریۀ «. عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام )سال انتشار مقاله(.  های اینترنتی:  پایگاه

نشانی دقیق (. دوره. تاریخ مراجعه به سایت. 06)حروف مورب و سیاه با شماره قلم  الکترونیکی

 پایگاه اینترنتی. 

 یادآوری نکات مهم: 

نامۀ فرهنگستان  براساس آخرین شیوه ها مقالهورد قبول نشریه و اصول نگارش الخط م رسم. 0

 http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx: به نشانیزبان و ادب فارسی 

 .است

ارۀ جلد/ شمارۀ صفحه( نوشته . ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز )نام خانوادگی، سال: شم6

(. منابع انگلیسی به همان شکل انگلیسی در متن درج شود. 07/ 0: 0320شود: )غزالی، 

ذکر  .شکل دقیق و کامل در متن ذکر کنند ضرورت دارد نویسندگان محترم ارجاعات را به

ل مستقیم قو شده، چه نقل ترتیبی که گفته شد، برای تمام موارد نقل نشانی منبع در متن به

http://www.persianacademy.ir/fa/das.aspx


شده باید  داده مشخصات کامل همۀ منابع ارجاع و چه غیرمستقیم، ضروری است. همچنین

 .  در فهرست منابع آورده شود

  نوشت آید، در پی برای بار اول که در متن می ها و اصطالحات نامأنوس واژهانگلیسی معادل . 3

   .درج شود

متر( از  جدا از متن با تورفتگی )یک سانتی صورت های مستقیم بیش از چهل واژه به قول . نقل9

 تنظیم شود.  06طرف راست و با قلم شمارۀ 

های کوتاه داخل  باشد و نام مقاالت، شعرها و داستان موربصورت  ها داخل متن به . نام کتاب0

  گیومه قرار گیرد.

و منابع  ها نوشت یپ گیری و قبل از ها در انتهای متن بعد از نتیجه ها، نمودارها و عکس جدول. 2

 wordها در فرمت  ارسال جدول .ها حاوی عنوان و شماره باشد و تمام آن قرار گیرد

 ضروری است. 

ه به هر مقاالتی ک است بدیهی رسال شود.ا 0نام در سامانۀ نشریه ثبت  از طریقصرفاً مقاله . 0

 فرایند داوری کنار گذاشته خواهند شد. شکل دیگر دریافت شوند، از

 شود.از دستور کار خارج می ،باشد گفته پیشای فاقد هر یک از موارد چنانچه مقاله. 8

و نویسندگان در ابتدای ارسال مقاله متعهد  استمحفوظ پذیرش  از حق چاپ هرمقاله پس. 4

مشخص شدن وضعیت مقاله، آن را به جای دیگر نفرستند. چنانچه این  زمان شوند تامی

  ت تحریریه در اتخاذ تصمیم مقتضی مختار است.ئیموضوع رعایت نشود، ه

  نشریه در اصالح مقاالتی که نیاز به ویرایش داشته باشند، آزاد است.. 07

  مبیّن نظر مسئوالن و ناشر نیست. مندرج در نشریه یآرا. 00
 

                                                                                                                   
ارسال  Rudakitj@mail.ru. سامانۀ نشریه در دست طراحی است. تا زمان طراحی، مقاالت به رایانامۀ نشریه به نشانی 0 

  شود.
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