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 مقاله نگارش نامۀشیوه

 فارسی زبان مطالعات تخصصی – علمی نامۀفصل در

 (سابق دل شفای)

 

الْحَیَاۀَ لِیَبْلُوَکُمْ  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَ (0) هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ

 (4) هُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عمالً وَ

  به وصفش عقل صاحب نطق الل است    زوال استه نام آنکه ملکش بیب

ام ن ح  نامش ۀمفرّ نهاست    سر فهرست دیوانهاست نامش   جا

برای پذیرش، چاپ و نشر  ییهامالکگمان، هر سازمان تحقیقاتی و انتشاراتی معتبر، بی    

 نگارشی، در پی نامۀیوهشکند؛ این نامۀ نگارشی آن را ارائه مییوهشصورت که به آثار دارد

 تخصصی – علمی نامۀسی تمام آثار است. فصلنویدرست ضوابطو انسجام و هماهنگی 

 ضوابطنیز در راستای انسجام و هماهنگی و  (سابق دل شفای) فارسی زبان مطالعات

سازی مقاله را برای نامۀ نگارش و آمادهیوهشنویسی و نگارش مطلوب آثار خود، درست

سازی، ویرایش، آماده نویسنده/نویسندگان فراهم آورد تا با رعایت آن، به تسریع و تسهیل کارِ

 تر اثر خویش کمک کنند.چاپ و نشرِ هرچه مطلوب

*** 

 مقاله  یهای کلویژگی (الف

 و اشدب نویسندگان /نویسنده پژوهش و مطالعه حاصل باید نشریه به شدهارائه . مقالۀ0

 .باشد جدید هایدیدگاه و نو هاییافته دارای

 نویسندۀ اطالع به و است تحریریه ئتیه و دبیرسر تأیید به منوط مقاله، اولیۀ پذیرش .4

 .رسید خواهد مسئول

 .است آزاد هامقاله ادبی و علمی ویرایش اصالح، تلخیص، در تحریریه ئتیه. 9



 

 

 عهدۀ بر حقوقی، و علمیازنظر  هامقاله درابرازشده  نظرهای و آراء تیمسئول .2

 .است نویسندگان/نویسنده

  یشتر نباشد.ب صفحه 09 از( انگلیسی چکیدۀ حتسابا بدون) ارسالی مقالۀ . حجم9

 شتۀر تحصیل،/تدریس محل دانشگاه مرتبۀ علمی، نویسندگان،/نویسنده کامل نام .6

 میمهض جداگانه ایصفحه در تلفن شمارۀ و معتبر الکترونیکی تحصیلی، پست

 .شود

 www.jmzf.ir آدرس به مطالعات زبان فارسی، تارنمای طریق از فقط مقاله . ارسال7

 ،های دریافتی بازگردانده نخواهد شد و در صورت رد شدنپذیر است و مقالهامکان

 .شودمی ماه از آرشیو نشریه حذف ششپس از گذشت 

گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام داوری، ویراستاری  مقاله، شدن پذیرفته صورت در .2

ل مسئو ۀای نویسندتحریریه صادر و از طریق ایمیل بر ئتیو تصویب نهایی ه

 .دارسال خواهد ش

 .بود خواهد نویسندگان نام الفبایی نظم اساس بر هامقاله فهرست . ترتیب6

 .شودمی اهداء نویسندگان/ نویسنده به مجله از نسخه یک مقاله، چاپ از پس .01

 

  مقاله اجزای و ساختار (ب 

 تنظیم شود: زیرمقاله به ترتیب 

 .باشد مقاله محتوای یایگو و کوتاه عنوان مقاله: 

ادیار، )مربی، است علمی ۀویسندگان: به فارسی و انگلیسی، همراه با درجن نام نویسنده/ 

 ۀنویسند کردنو معرفی سازمانی که به آن وابسته است و مشخص  دانشیار و استاد(

 مسئول.

کلمه و شامل معرفی موضوع، ضرورت و اهمیت پژوهش و روش  091-491بین  چکیده:

 های تحقیق باشد.ر و یافتهکا

 از بعد و شوندمی جدا هم از( ،) ویرگول عالمت با که واژه 2-7بین کلیدی:  هایواژه

 .آیندمی چکیده



 

با عالمت شمارنده و عنوان کدام شد که هربا زیر موارد شامل ترتیب به صفحات بعدی: 

 شود:شده مشخص میبرجسته

  . مقدمه0

 تحقیق و سؤاالت مسئله. بیان 0-0

 اهداف و ضرورت تحقیق .0-4

 . پیشینۀ تحقیق0-9

 های تحقیق. بحث و یافته4

 دوم. عنوان 4-0

 سوم. عنوان 4-4

 گیری. نتیجه9

 شناسیکتاب

 .*توجه: چکیدۀ انگلیسی را مترجم مجله انجام خواهد داد

 

 نگارش  یکل نامۀشیوه (ج

 . شود نوشته باالتر یا  WORD 2007 محیط در مقاله .0

 :استفاده شودهای زیر فونت ازمقاله  قسمتِهر  در. 4

 09سایز       BNazanin فونت                                          متن اصلی 

 00سایز       BNazanin فونت                     دهی داخلیچکیده و ارجاع

 01سایز       BNazanin نتفو                                               پاورقی 

 04سایز         Calibri فونت                                      متن انگلیسی 

 های زیر باشد:ها طبق اندازهتنظیم فاصله. 9 

 متریسانت 09/0        سطرها  ۀفاصل

 اینچ( 62/1) متریسانت  9/4                                        حاشیه از طرفین 

 مترسانتی  9/1                           هاتورفتگی ابتدای پاراگراف



 

 

ه درج در ساماننم لطفاً از قالب آماده در راهنمای نویسندگان ،*تبصره: برای سهولت کار

 استفاده شود. مجله

 تنظیم فهرست منابع به ترتیب زیر باشد: .2 

است: در پایان   APAین مجله به روش : شیوۀ استناددهی در اترتیب الفبایی منابع

به ، ی نویسندهنام خانوادگمقاله، ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین، بر اساس 

 صورت زیر ذکر شود:حروف الفبا و به بیترت

صورت ه)سال انتشار(، عنوان کامل اثر ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده نامکتاب: 

Bold و Italic /نوبت شمارۀ جلد، گردآورنده: نام و نام خانوادگی،  /مصحح، مترجم

 .نام ناشر :چاپ، محل انتشار

جم: فرزانه طاهری، چاپ سوم، متر ،عناصر داستان(، 0927) اسکولز، رابرت مثال:

 مرکز. :تهران

ام دوم، ن ۀاول/ نام خانوادگی نویسند ۀاول، نام نویسند ۀخانوادگی نویسند نام مقاله:

فارسی به ۀداخل گیوم کامل مقالهعنوان »انتشار(،  تاریخ) کاراندوم و هم ۀنویسند

 ۀشماره/ ماه/ فصل انتشار، شمار دوره/ ،، نام مجله، محل نشر«Italic و Boldصورت 

  .صفحات مربوط به مقاله

 ریهای موسیقی در ذهن و زبان امکاربرد ویژگی»(، 0961) ابت زاده، منصورهث مثال:

م و علو ادبیات ۀعلمی پژوهشی زبان و ادب فارسی، دانشکد ۀنام، فصل«خسرو دهلوی

 .014-20، صص 6 ۀانسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، سال سوم، شمار

، «وان مقالهعن»خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ دسترسی(،  : ناممنابع اینترنتی

 (، صفحه، آدرس اینترنتی.سایت )عنوان نشریۀ الکترونیکی، جلد، شماره، سالنام وب

 متنی:دهی درونارجاع .9 

قول مستقیم )داخل گیومه(، متنی به منابع، بالفاصله پس از نقل دهی درونبرای ارجاع

خانوادگی نویسندۀ کتاب یا مقاله، شمارۀ جلد/ سال انتشار و صفحۀ منبع مورد  نام

 (.401: 0/0961نظر، درون پرانتز آورده شود. مثال: )انوری



 

ۀ قبل و به زبان اصلی آورده شود. مثال: ویبه شی غیرفارسی، متندرونارجاعات 

(Martz, 1966:122) 

 حروف قرار دادنباشد، با  منتشرشدهبیش از یک اثر  سال کای در یاگر از نویسنده

های خارجی، پس از سال انتشار، و... در زبان a ،bالف، ب و ...، در زبان فارسی و حروف 

 ز هم متمایز شوند.آثار ا

ای که سرویراستار دارد، نام او، سال انتشار، در صورت استفاده از فرهنگ یا دانشنامه

شود، نام مؤلف شود. اگر به مقالۀ خاصی ارجاع داده میشماره صفحه، درون پرانتز آورده 

ر، مذکومقاله، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود. غیر از موارد 

 د.شونام فرهنگ یا دانشنامه، سال انتشار و صفحۀ منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

برای ارجاعاتِ تکراری بالفاصله بعد از ارجاع اصلی، برای بار دوم به بعد در همان صفحه 

.استفاده شود« همان»از واژۀ 





 

 فهرست
 0 ............. دیوان حافظ و میدر قرآن کر« واو» یواژ دستورتک یو معناساز یزبان کیتکن

 زاده، فاضل عباسیبهزاد اسبق، یمهرداد آقائ

 40 ............................................................. کریپهفت یهاتیدر حکا انهیعام اتیادب یهامؤلفه

 ، معصومه خجستهیلیاسماع بایز

 96 ............................ ریدر کشم یو زبان فارس ینقش شاه همدان در گسترش علوم اسالم

 بالاق ریجهانگ

 90 ...................... مپسونیس یگرتیروا یمعاصر بر اساس الگو یهاداستان یشناستیروا

 ، سمانه پاسبان وطنیدریفاطمه ح

 76 ............................ یبزرگ علو «شیهاچشم»مان سم در ریسم و رئالیزن و جدال رمانت

 ارده یخادم دهیسع

 67 ........................... یمحمّد زهر یهابدن در سروده یاعضا ییکنا یهاجلوه یل ادبیتحل

 یمؤذّن محمدی، عل ی، احمد ذاکر یرکوهیسمائه دل

 009 ....................................................... یو فارس یعرب کیدر شعر کالس یزیاگریگفتمان دن

 ، جواد کارخانهی، فاروق نعمتیروشن چسل یمهدمحمد

 020 ............................................................................... هیریقش ۀرسال ۀدر زبان ترجم یجستار

 یدونیفر یتی، گیطاهر دیحم

 070 ....................... یدستور مختلف یهادر حوزه یاز واژگان زبان کُرد ینظام یریگبهره

 ینور کخواهین نیالبن، امیسرهال یگیبیعل دیوح

 026 .............................................................................. اکسیر یدر شعر فرانو یانیصور ب لیتحل

 محرمی، رامین ی، خدابخش اسداللهیمالک قاسم

 417 ................................................................ رزادیا پیزو یهاسم در رمانیتقابل سنت و مدرن



 

 

 بزرگ، زهرا جامهیزهرا لرستان

 499 ......................................................... یفارس ۀدوبل یپردازی در ترجمه براتینمود شخص

 ی، الهام صادقنوایشجاع ن دیس

 

 

 


