
 فراخوان مقاله

 ادبيـات پـارسي معـاصر پژوهشي -دوفصلنـامه علمـي

 

پژوهشكده ادبيات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دوفصلنامه ادبيات پارسي معاصر را با هدف 

از استادان و اعضاي محترم هيئت . كند ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي بديع در زمينه ادبيات معاصر منتشر مي

هاي زير به نشاني  علمي دانشگاه ها و مراكز علمي پژوهشي دعوت مي شود مقاالت تأليفي خود را در زمينه

  :نشريه ارسال فرمايند

 :برخي از موضوعات پيشنهادي اين نشريه 

 داستان، شعر، طنز •

 تحقيقات ادبي •

 هاي ادبي نظريه •

 ارتباط ادبيات تطبيقي با ادبيات معاصر ايران و جهان  •

  ادبيات معاصر جهان  •

 

  :نشاني

، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 64تهران، بزرگراه كردستان، خيابان 

 ، نشاني الكترونيك 88053935تلفكس  ،6419، صندوق پستي 1437774681: يكدپست

cont.persianlit@ihcs.ac.ir  

 

 : راهنماي تدوين و پذيرش مقاله

I.  اي تخصصي داراي نوآوري، نكات  هاي تحقيقي و تحليلي اصيل كه در آن مطلب يا نظريه از مقالهنشريه

ها كه طي آن  نامه هاي برگرفته از پايان ويژه از مقاله علمي نوين و غير اقتباسي ارائه شده باشد، به

يا ترجمه  هاي مبتني بر گردآوري كند و از چاپ مقاله باشد، استقبال مي  نظري بديع مطرح شده

 .معذور است

II. هاي داخلي و خارجي چاپ يا ارائه نشده باشد شود كه در نشريه هايي در اين مجله منتشر مي صرفاً مقاله. 

III.  حق چاپ مقاله، پس از پذيرش، براي نشريه محفوظ است و نويسنده مقاله مجاز به چاپ آن در جاي

 .ديگر نيست



IV. بودن با نويسندگان نيست و مجله مسئوليتي در اين زمينه  رأي معناي هم انتشار آثار ارسالي الزاماً به

 .ندارد

V.  هاي دريافتي آزاد است مجله در قبول، رد، اصالح، و ويرايش مقاله.  

 

 :محترم، مشخصات ذيل را به همراه مقاله ارسال كنند) گان(نويسنده

 به فارسي و انگليسي؛) گان(خانوادگي نويسنده نام و نام •

/ دانشگاه نويسنده دانشكده، دانشگاه و شهر محل  آموزشي، نام   رتبه علمي، گروهتحصيالت،  ميزان  •

 نويسندگان به فارسي و انگليسي؛

 معرفي نويسنده مسئول در صورت تعدد نويسندگان؛ •

 نويسندگان؛/ درج نشاني پست الكترونيك نويسنده •

 شماره تلفكس نويسنده مسئول؛ نشاني، كدپستي،  •

I. همراه درخواست انتشار و مشخصات باال از  هاي ارسالي را به ل الكترونيك مقالهنويسندگان محترم، فاي

 .و يا پست الكترونيك، به نشاني مجله ارسال كنند )CDدر قالب(طريق پست عادي 

II.  و پذيرش نهايي و چاپ مشروط به » راهنماي تدوين مقاله«پذيرش اوليه مقاله مشروط به رعايت نكات

 .در هر صورت، نتيجه به نويسنده اعالم خواهد شد .تأييد شوراي داوري است

III.  درضمن، مقاله  .كلمه تجاوز نكند 8000صفحه باشد و درمجموع از 25و حداكثر  15صفحات مقاله حداقل

 .ارسال شود pdf همراه فايل نگاري و به حروف Word 2007در برنامه  13لوتوس  با قلم بي

IV.  به دو زبان فارسي و )واژه 7حداكثر (هاي كليدي  واژهو ) كلمه 150حداكثر (داشتن عنوان، چكيده ،

 .ها الزامي است مقاله  انگليسي براي همه

V. گيري و فهرست منابع باشد ها مشتمل بر مقدمه، مباحث اصلي، نتيجه مقاله. 

VI. معادل خارجي اسامي خاص، اصطالحات و واژگان در متن، درون پرانتز قرار گيرد.  

 

 :شيوه زير باشد ، درون متني و به هشيوه استناد ارجاعات مقال

I.  خانوادگي نويسنده كتاب يا   ، نام)داخل گيومه(قول مستقيم  براي ارجاع به منابع، بالفاصله، پس از نقل

حقيقي، : (مثال. مقاله، سال انتشار، شماره جلد و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود

  )1/210ج: 1366



II.  ،خانوادگي نويسنده كتاب يا مقاله، سال  قول غيرمستقيم، نام  بالفاصله، پس از نقلبراي ارجاع به منابع

 )25ـ  21/ 1ج: 1366حقيقي، : (مثال .انتشار و شماره جلد، درون پرانتز آورده شود

III. 115(:مثال.اصلي آورده شود و به زبانقبل  ٔشيوه متني غيرفارسي، به ارجاعات درون Nelson, 

2003: ( 

IV. در ...اي در يكسال بيش از يك اثر منتشر شده باشد، با قراردادن حروف الف، ب، پ، و  دهاگر از نويسن ،

 .هاي خارجي، پس از سال انتشار، آثار از هم متمايز شوند ، در زبان...، و a،b زبان فارسي و حروف

V. اره صفحه، اي كه سرويراستار دارد، نام او، سال انتشار، شم در صورت استفاده از فرهنگ يا دانشنامه

شود، نام مؤلف مقاله، سال انتشار و  اگر به مقاله خاصي ارجاع داده مي. شود درون پرانتز آورده 

غير از موارد مذكور، نام فرهنگ يا دانشنامه، سال . صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده شود

 .شود انتشار و صفحه منبع مورد نظر، درون پرانتز آورده 

VI. تكرا مانند «و » پيشين»، «همان«هاي  شود و از كاربرد واژه ري، كامل و مانند بار نخست آورده ارجاعات

 .جاي نام مؤلف در منابع خودداري شود در متن و يا ترسيم خط به» آن

VII.  ،نام (در ارجاع به كتاب مقدس، ) 251/بقره: (مثال. آورده شود) شماره آيه/ نام سوره(در ارجاع به قرآن

اگر از ترجمه خاصي استفاده شده ) 21/185يوحنّا،(يا ) 141/يسنا: (مثال. آورده شود )آيه/كتاب، باب

  .باشد، مشخصات آن در كتابنامه آورده شود

  :منابع

ترتيب حروف الفبا و  خانوادگي نويسنده، به در پايان مقاله، ابتدا منابع فارسي و سپس منابع التين، براساس نام

  :به صورت زير ذكر شود

  :كتاب

صورت ايتاليك  نام كتاب به .)انتشار  تاريخ(نويسندگان / نويسنده  نويسندگان، نام/ خانوادگي نويسنده  نام

  .نام ناشر: جلد، نوبت چاپ، محل انتشار ٔ، نام مترجم يا مصحح، شماره)ايرانيك(

  :مقاله

مترجم، نام نشريه به صورت ايتاليك ، نام »عنوان مقاله«). تاريخ انتشار(نويسنده  نام خانوادگي نويسنده، نام 

  .، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحات مربوط به مقاله)ايرانيك(

   



  :منابع اينترنتي

يا عنوان نشريه (، نام وبگاه »عنوان مقاله«). تاريخ دسترسي(خانوادگي نويسنده، نام نويسنده   نام

 .اينترنتي، صفحه، آدرس )الكترونيكي، جلد، شماره، سال

 


