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دکتر احوذتلٌذًظر

ویراستبر و صفحه آرا
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یذاهلل رضاًژاد اهیردّی
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www.magiran.com
www.civilica.com
www.magiran.ir
www.jaml.ir
www.scholar.google.com
www.ensani.ir
www.nali.ir
www.jstore.org
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دکتر هْذی ًیک ًفس

راهنمای نویسندگان مقاالت
 )1هقبلِ ثبیذ شبهل قؼوتّبي صیش ثبشذ:
ػٌَاى ،چکیذُ ٍ کلیذ ٍاطگبى ،هقذهِ یب طشح هَضَع ،ثذًِ اصلی هقبلًِ ،تیجِگیشي ،فْشػت هٌبثغ.
 )2تٌْب هقبلِ ّبیی قبثل ثشسػی اػت کِ قجالً هٌتشش ًشذُ ثبشذًَ ٍ ،یؼٌذُ هتؼْذ ثِ ًشش آى دس جبي دیگش ًجبشذ.

 )3هؼئَلیت صحت ٍ ػقن هقبلِ ثِ لحبظ ػلوی ٍ حقَقی ثش ػْذُ ًَیؼٌذُ هؼئَل اػت.
 )4حق سد یب قجَل هقبلِّب ثشاي ًششیِ هحفَظ اػت؛ الجتِ دثیشخبًِ ًششیِ هَظف اػت ظشف حذاکثش یک هبُ
( 30سٍص) ثِ ًَیؼٌذُ هؼئَل هقبالت اسػبلی ،آخشیي ٍضؼیت هقبلِ سا گضاسؽ دّذ.
 )5تأییذ ًْبیی هقبلِ ثشاي چبح دس ًششیِ ،پغ اص ًظش داٍساى ثب ّیئت تحشیشیِ ًششیِ اػت.
 )6حجن هقبلِ حذاقل  8صفحِ ٍ حذاکثش  25صفحِ  250کلوِ اي خَاّذ ثَد.
ً )7قل ٍ اقتجبع اص هقبلِّبي ًششیِ ،ثب رکش هأخز آصاد اػت.
 )8جْت ًَشتي هقبلِ فبسػی ،اص فًَت  ٍ ،13خط (  )B Lotusاػتفبدُ شَد.
 جْت ًَشتي هقبلِ ثِ صثبى ػشثی اص فًَت  ٍ 13خط ( ) Taherاػتفبدُ شَد .جْت ًَشتي هقبلِ ثِ صثبى
اًگلیؼی ،اص فًَت  ٍ 14خط (  )Times New Romanاػتفبدُ هیشَد.
 )9فْشػت هٌبثغ ثِ تشتیت حشٍف الفجب ٍ ثِ ششح صیش آٍسدُ شَد:
 کتبةً :بم خبًَادگیً ،بم( ،.ػبل ًشش) ،ػٌَاى (ً ،)Boldبم هتشجن یب هصح ،چبح ،هحل ًششً :بم ًبشش.
 هقبلًِ :بم خبًَادگیً ،بم ،.ػٌَاىً ،ششیِ ( ،)Boldدٍسُ ،شوبسُ ،هجوَع صفحبت( :ػبل ًشش).
 )10دسج اسجبػبت هشثَط ثِ هٌبثغ دس هتي ثِ صَست (ًبم هؤلف ،ػبل ًشش :صفحِ) آٍسدُ شَد.
 ) 11اسجبػبت ّش صفحِ ،هبًٌذ صَست التیي کلوبت ،ششح اصطالحبت ٍ ...دس پبٍسقی ّوبى صفحِ
آٍسدُ شَد.
ًَ )12یؼٌذُ الصم اػت ثِ ّوشاُ اسػبل هقبلِ ثِ ًشبًی ()info@jaml.ir؛ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍ ستجِ ػلوی ٍ خَد
سا اسػبل ًوبیذ.
 ثب تَجِ ثِ چٌذ صثبًِ ثَدى ًششیِ ،پظٍّشگشاى هحتشم هی تَاًٌذ هقبالت خَد سا ثِ صثبىّبي :فبسػی،
ػشثی ،اًگلیؼی ثِ دفتش ًششیِ اسػبل ًوبیٌذ.
 )13پغ اص چبح هقبلِ ،دثیشخبًِ ًششیِ هَظف اػت یک ًؼخِ اص ًششیِ الکتشًٍیکی سا ثِ سایبًبهِ
ًَیؼٌذًَُ /یؼٌذگبى اسػبل کٌذ.
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