
 
 نگارش مقاله راهنماي

 
  :مقاله بدين ترتيب تنظيم شود

  
در وسط صفحه نوشته  14عنوان مقاله بايد در صفحه اول و سطر چهارم، با فونت لوتوس سياه  -1

 .شود
ابتدا نام نويسنده (بيايد  13ن بايد زير عنوان مقاله با فونت نام و نام خانوادگي نويسندگا -2

و  و وابستگي دانشگاهي يا سازماني نويسندگان يا مدرك تحصيلي) مسئول و سپس ديگران
ايشان، همراه شماره تماس و آدرس ايميل در همان صفحه به صورت پانويس  رتبه دانشگاهي

  . شوددرج 11با فونت 
 . نوشته شود 13نازك  با فونت لوتوس واژه باشد و 7000حداكثر  :متن اصلي مقاله -3
  .صفحه نباشد 23مقاله بيش از  -4
  .ها آورده شود ها در پايان مقاله، به عنوان يادداشت پاورقي -5
  : ارجاع در داخل متن بايد به شكل زير تنظيم گردد - 6
به طور . داخل پرانتز به ترتيب؛ نام خانوادگي نويسنده، سال و صفحه: ارجاع به كتاب يا مقاله - 

تواند جانشين نام نويسنده  در صورت لزوم نام اثر مي. آورده شود) 254: 1373كوب،  زرين(: مثال
  .شود

  )10/بقره: (به طور مثال) داخل پرانتز(نام سوره و شماره آيه : ارجاعات قرآني -
  )متن، بايد به صورت ايتاليك آورده شودخود ها در  در ضمن نام تمام كتاب(

اصطالحات التين و تركيبات خارجي بايد در پاورقي همان صفحه معادل انگليسي اسامي خاص،  -7
 ) Times New Roman 10فونت (آورده شود 

و فاصله بين  ودشنويسي شده تايپ كلمات به صورت جدادر تايپ متن مقاله دقت كنيد تا  -8
 ترين، مهم ي، ها، مقدمه انسان: فاصله در كلماتي مثلچنين رعايت نيمهم(شود رعايت كلمات

  )شود مي



بايد به كلمه قبل از خود ... ويرگول، دونقطه و  نقطه، ويرگول، نقطه(عالئم نگارشي مانند  -9
  باشندداشته و با كلمه بعد يك حرف فاصله چسبيده باشد

 
  

  ارجاع پايان مقاله
  :ي زير در پايان مقاله آورده شود منابع بر اساس حروف الفبا تنظيم و به شيوه 

ي منابع همراه با نام مترجم، محل انتشار و  هاي آسماني، پيش از همه  ديگر كتابنام قرآن و  -الف
  .سال انتشار آورده شود

شماره ) به صورت ايتاليك(نام كتاب ) سال انتشار. (نام خانوادگي نويسنده، نام: منبع كتاب - ب
  :به طور مثال. تنام انتشارا: جلد استفاده شده در مقاله، نام مصحح يا مترجم، شهر محل انتشار

  .خوارزمي: به تصحيح غالمحسين يوسفي، تهران .گلستان سعدي )1381. (الدين سعدي، مصلح
  .دانشگاه پيام نور: ، تهران1ج .معاني و بيان )1373. (شميسا، سيروس

عنوان مقاله داخل «). سال انتشار. (نام خانوادگي نويسنده، نام: منبع مجله يا نشريه -ج
اي كه  ي صفحه ي مجله، شماره ، دوره و شماره)به صورت ايتاليك(  مجله يا نشريهنام   .»گيومه

  :به طور مثال. مقاله در مجله چاپ شده
ي  ي دانشكده مجله  .»ارزش ادبي ابهام از دومعنايي تا چنداليگي معنا«). 1387. (فتوحي، محمود

  .60-45، صص 62ره، شما16  ، دورهادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم تهران
  
  

  :ها تنظيم صفحه
  .متر باشد سانتي 4طرف بايد هر  هاي صفحه از يهحاش 

ي مجله مطالعات ادبيات كودك دانشگاه توانيد به صفحهها ميهايي از مقالهبراي مشاهده نمونه
  : شيراز آدرس زير برويد

  
http://jcls.shirazu.ac.ir 


