شرایط پذیرش مقاله
فصلٌاهِ علوی – تشٍیدی "هطالعات فشٌّگی – اختواعی خشاساى " ،هقالْْایی دس هَضَعاتی تا خْتگیشی
فشٌّگ ،توذى ،آداب ٍ سسَم ،تاسیخ ،خغشافیا ٍ آهَصش دس گستشّی خشاساى کِ تا تَخِ تِ ًکات صیش تذٍیي ضذُ
تاضذ ،هٌتطش هیکٌذ.
 .1ساختاس هقالِ داسای چکیذُ ،هقذهِ ،تیاى هسألِ ،سٍضطٌاسی ،یافتْْاً ،تیدِ ،هٌاتع ٍ ًیض اسخاعات دقیق ٍ دس
صَست لضٍم پیَستْا تاضذ.
 .2هقالِ دس هحیط ٍاطُ پشداص  ٍ Microsoft Word 2007قلن  ،B nazaninاًذاصُ  14اص طشیق سایاًاهِ تِ
ًطاًی  Daftarehnashriyeh@yahoo.comاسسال ضَد .صفحات هقالِ حذاکثش  20صفحِ ٍ ّش صفحِ
 24سطش تاضذ.
 .3چکیذُ فاسسی تیي  250تا  300کلوِ تاضذ ٍ چکیذُ اًگلیسی ّنّ ،وشاُ هقالِ تاضذ.
 .4هعادلْای التیي اساهی غیشفاسسی ٍ اصطالحات غیش سایح تا عالهت ضواسّگزاسی هستقل تشای ّش صفحِ ،دس
پاًَیس آٍسدُ ضَد.
 .5خذاٍلً ،وَداسّاً ،قطْْا ٍ عکسْا (حذاقل دسخِ ٍضَح  ،)300dpiتا ضواسُ ٍ عٌَاى گَیا آٍسدُ ضَد.
 .6اسخاعات دسٍى هتٌی تا رکش ًام خاًَادگی ًَیسٌذُ ،سال ًطش هٌثع ٍ ضواسُ صفحِ هَسد استفادُ ،دسٍى
کواًک آٍسدُ ضَد .هثال( :سضَاًی.)92 :1383 ،
 .7فْشست هٌاتع دس اًتْای هقالِ ٍ تش اساس حشٍف الفثا ّوشاُ تا هطخصات کاهل کتاتطٌاختی هطاتق ًوًَِ-
ّای ریل آٍسدُ ضَد.
 -1-7کتاب
تاستاًی پاسیضی ،هحوذ اتشاّین ( .)1379اص سیش تا پیاص .تْشاىً :طش علن.

 -2-7مقاله
ضاطشی ،هفیذ ( " .)1385گزاسی تش خغشافیای تاسیخی قْستاى " .فشٌّگ خشاساى خٌَتی  ،سال اٍل ،ش 1
(تْاس).66-49 :
 -3-7مجموعه مقاالت همایش

میکاویکی ،جًاد ( " .)1389اثرات مُاجرتُای ريستایی بر ساختار جمعیتی ي واپایداری سکًوتگاَُای ريستایی

" .در:

مجمًعٍ مقاالت برگزیدٌ ايلیه َمایش مُاجرت ،وظم ي امىیت ،ج  .1مشُد :فرماودَی اوتظامی استان خراسان رضًی،
دفتر تحقیقات کاربردی.91-73 :
 -4-7پایان نامه
علیضادُ تیشخٌذی ،صّشا (" .)1370سٍیاسٍیی اّل ضشیعت ٍ اّل طشیقت دس عصش صفَی " .پایاًٌاهِ کاسضٌاسی
اسضذ تاسیخ ،داًطکذُ ادتیات ٍ علَم اًساًی ،داًطگاُ فشدٍسی هطْذ.
 -5-7گزارشهای چاپ نشده
سشٍش ،هحوذسضا (  .)1385گضاسش فصل اٍل آٍاستشداسی قلعِ کَُ قایي .تیشخٌذ :اداسّکل هیشاث فشٌّگی،
گشدضگشی ٍ صٌایع دستی خشاساى خٌَتی[ .چاج ًطذُ]
 -6-7وبگاههای اینترنتی
فاضلیً ،عوت ( " .)1386ضْشًٍذی فشٌّگی ٍ فشٌّگی ضذى ضْشًٍذی"[ .پیَستِ] قاتل دستشس دس:
[http://WWW.farhangshenasi.com/article/s/5/9/html.]1388/8/2
ً .8ام ٍ ًام خاًَادگیٍ ،اتستگی ساصهاًی ًَیسٌذگاى ،هیضاى تحصیالت ٍ سضتِ هشتَطًِ ،طاًی کاهل پستی (ًام
استاى ،ضْش ،سایاًاهِ) ،ضواسُ تلفي ثاتت یا ّوشاُ ٍ دٍسًگاس ًَیسٌذُ تش سٍی صفحْی خذاگاًِ دسج گشدد .چٌاًچِ
هقالِ تیص اص یک ًَیسٌذُ داضتِ تاضذ ،ضوي هطخص کشدى ًَیسٌذُ هسؤٍل عْذّذاس هکاتثات ،اساهی سایش
ًَیسٌذگاى ّن تِ تشتیة رکش ضَد.
 .10هقالِ اسسالی ًثایذ تِ هٌظَس چاج دس دیگش هدالت اسسال ضذُ تاضذ.

هقالْْای دسیافت ضذًُ ،خست تَسط ّیأت تحشیشیِ هَسد تشسسی قشاس خَاّذ گشفت ٍ دس صَست تأییذ ،تشای
دٍ ًفش اص داٍساى صاحثٌظش اسسال خَاّذ ضذ.
ًظش هثثت داٍساى هٌتطش هیطًَذ.

هقالْْا اتتذا تِ تشتیة تاسیخ دسیافت ٍ سپس تِ تشتیة دسیافت

