
 سنجیباستانتدوین مقاالت در پژوهه  نامهشیوه
 

و فرهنگی  مرمت آثار تاریخی ، حفاظت وسنجیباستان زمینه در علمی هايپژوهش نتیجه انتشار "سنجیباستان پژوهه" نشریـه هدف
 .است

 از پس نشریـه در چاپ براي انگلیسی یا فارسی زبان به %20 باال سطح و ناب مروري –علمی مقاالت ،%80 پژوهشی -علمی مقاالت
 پژوهشی -غیرعلمی هايمقاله چاپ از "سنجیباستان پژوهه". رسندمی چاپ به) تحریریه هیئت( دبیران گروه در تائید و داوري

 .است معذور) تحقیقاتی هايیادداشت و گردآوري ترجمه،(
 هايمجله هب زمانهم همچنین و باشند رسیده نشر بهاعم از چاپی یا الکترونیکی،  یا همایشی مجله هیچ در قبالً نباید ارسالی نوشتارهاي

 شوند. ارسال دیگر
 نشریـه تارنماي در آن ينمونه که "سردبیر به نامه" با همراه را خود مقاله WORD و PDF هاينسخه بایستمی مقاالت نویسندگان

 مقاالت ارسال از محترم نویسندگان است خواهشمند فرمایند، ارسال  jra@tabriziau.ac.ir نشریـه الکترونیکی پست به است، موجود
 .نمایند خودداري) غیره و حضوري پستی،( هاروش سایر به

 
 :دباش زیر هايبخش داراي باید ترتیب به مقاله

 اول صفحه
 همراه به نویسندگان یا نویسنده خانوادگی نام و نام .2 باشد] نوشتار محتویات و گویا کوتاه، باید نوشتار عنوان[ مقاله، کامل عنوان .1 

الکترونیکی  پست و تلفنپستی،  نشانیمشخص نمودن نویسنده مسئول مکاتبات (به همراه  اشتغال، محل یا موسسه نام و علمی رتبه
 و مهم هايیافته و پژوهش چگونگی هدف، مسئله، بیان شامل باید مقاله چکیده[ کلیدي هايواژه و فارسی . چکیده3در پا نوشت) 

 300-250 حدود فارسی چکیده اندازه. باشد آمدهدستبه نتایج ویژهبه و مقاله تمام کنندهبیان تنهاییبه باید بخش این. باشد نتیجه
 .].باشد باید کلمه 4-6 بین کلیدي هايواژه تعداد. است کلمه

 دوم صفحه
 و اسامی ،مقاله عنوان: شامل[ به زبان انگلیسی است فارسی بخشتمامی موارد موجود در صفحه نخست مقاله شامل  :بخش التین. 4

، مشخص نمودن نویسنده مسئول مکاتبات (به همراه اههکلیدواژ و کلمه 300-700 شامل مقاله چکیده ،نویسندگان سازمان و سمت
 .]در پا نوشت)الکترونیکی  پست و تلفنپستی،  نشانی

 صفحات بعدي
 بدنه .7 تحقیق پیشینه .6 باشد] مقاله کلی معرفی همچنین و تحقیق اهداف مسئله، در تحقیق ضرورت و اهمیت کنندهبیان[ مقدمه .5

 کهگردد  ارائه مفید و منطقی ايگونهبه باید[ گیري نتیجه .8 مطالعات هايیافته و نتایج ،هاروش و مواد ،روش تحقیق: شامل تحقیق
 سپاسگزاري خالصه طوربه دیگران هايکمک و راهنمایی از[ قدردانی و تشکر .9 باشد] تحقیق هايیافته ارائه و بحث کنندهروشن

 گردد] درج بخش این در نیز رساله یا پژوهشی طرح عنوان باشد رساله یا پژوهشی طرح از مستخرج مقاله چنانچه همچنین و گرددمی
 نوشتن از بیگانه هايزبان هايمعادل براي. نگردد استفاده پانوشت از وجههیچبه نمایند دقت محترم نویسندگان[ هانوشتپی .10

 به ارجاع از مقاله مطالب و اصالحات درباره - ضروري توضیحات براي. گردد استفاده متن داخل در فارسی ترجمه از بعد بالفاصله معادل
 فهرست .11 ]نوشت استفاده گرددو در موارد فوق ضروري از تعداد کمی پی استفاده )ببینید یا: به کنید رجوع الفاظ با( نظر مورد مأخذ
 از خاص هاينام و التین مقاالت در فارسی اسامی ثبت [براي نویسنده خانوادگی نام برحسب الفبا حروف ترتیب به التین و فارسی منابع

 .نمایید] استفاده فارسی آوانگاري
 

 ضروري توضیحات
 یک قالب در را خود کتبی پیشنهاد بایستی نشریه، این پوشش تحت علمی هايزمینه در مروري مقاالت انتشار به مندعالقه نویسندگان

 نشریه سردبیران شوراي در موضوع تا نمایند ارسال نشریه دفتر به پیشنهادي، زمینه در خود انتشارات از فهرستی همراه به و صفحه
 .شود رسانده متقاضی اطالع به موردنظر پیشنهاد خصوص در اخذشده تصمیم و گردیده طرح
 .نمایید استفاده نشریه تارنمايدر  موجود مقاالت نوشتار مصوب قالب ازتدوین مقاالت  براي لطفاً

 .باشد "APA" دهی ارجاع شیوه با مطابق بایستمی پایانی منابع فهرست در و مقاله متن در نویسی ارجاع نحوه
 باید مکاتبات تمام و شده امضا نویسندگان همه توسط بایستمی سردبیر به درخواست نامه باشد، نویسنده چند داراي مقاله چنانچه
 .شود انجام مسئول نویسنده توسط

 گروه به ارائه از قبل و مقاله اولیه ارزیابی مرحله در باشد، نشریـه علمی نوشتارهاي تهیه نامهشیوه ضوابط از خارج ايمقاله چنانچه
 .شد خواهد داده برگشت نویسنده به داوران و) تحریریه هیئت( دبیران

 .است نشریـه) تحریریه هیئت( دبیران گروه عهده بر چاپ براي نوشتارها نهایی تأیید
 .شد نخواهند بازگردانده دریافتی هايمقاله. است آزاد هامقاله محتواي ویرایش یا رد پذیرش، در نشریـه



 .است بالمانع منبع ذکر با هاکتاب و هانشریه سایر در نشریـه، این در شدهچاپ هايمقاله از استفاده
 

 :دتاریخی بر اساس محورهاي ذیل باش سنجی و حفاظت و مرمت آثاربایست مطابق با زمینه تخصصی نشریه در حوزه باستانمقاالت می
 آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛-تحلیلی یابیسال محور اول:

 آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛-تحلیلی یابی منشأمحور دوم: 
 آزمایشگاهی آثار فرهنگی و تاریخی آلی و معدنی؛-محور سوم: ساختارشناسی تحلیلی

 هاي باستانی آلی و معدنی؛فناوريآزمایشگاهی فنون و -هاي تحلیلیمحور چهارم: پژوهش
 ؛اظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگیآزمایشگاهی حف-هاي تحلیلیمحور پنجم: پژوهش

 آماري آثار فرهنگی و تاریخی.-هاي کمیو تحلیل دور از سنجشهاي محور ششم: پژوهش


