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هدف دوفصلنامه لنی -پژوهشل «پژوه بمستمنساج » انتشمر نتیج پژوهشهمی لنی در زهیا بمستمنساج  ،حفمظت و هرهت
آثمر تمریخ و فرهاگ است
هقمالت لنی  -پژوهشل  ،هقمالت لنی  -هروری نمب و سلح بمال ،یمدداشلتهمی فا  ،نقد و هعرف کتب تخصص  ،ب زبمن فمرس یم
انگنیس برای چمپ در نشریل پس از داوری و تمیید در گروه دبیران (هیمت تحریری ) ب چمپ ه رساد« .پژوه بمستمنساج » از چمپ
هقمل همی غیر لنی  -پژوهش (ترجی یم گردآوری هحنب) هعذور است
نوشتمرهمی ارسمل نبمید قبالً در هیچ هجن یم هیمیش الم از چمپ یم الکترونیک  ،ب نشر رسیده بمشاد و هیچاین همزهمن ب هجن همی
دیگر ارسمل شوند.
هقمل خود را هیراه بم «نمه ب سردبیر» ک نیون آن در تمرنیمی نشریللل هوجود
و
نویسادگمن هقمالت بمید نسخ همی
بمرگذاری و ارسمل فرهمئید .خواهشیاد است نویسادگمن هحترم از ارسمل
است ،از طریق سمهمن نشری ب آدرس
هقمالت ب سمیر روشهم (پست  ،حضوری و غیره) خودداری نیمیاد
هقمل ب ترتیب بمید دارای بخشهمی زیر بمشد
صفح اول
 .1لاوان هقمل [لاوان نوشلتمر بمید کوتمه و گویمی هحتویمت نوشتمر بمشد]  .2نمم و نممخمنوادگ نویساده یم نویسادگمن ب هیراه رتب
لنی و نمم هوسلسل یم هحل اشلتامل ،هشلخ نیودن نویساده هسوول هکمتبمت (ب هیراه نشمن پست  ،تنفن و پست الکترونیک در
پمنوشلت)  .3چکیده فمرسل و واژههمی کنیدی [چکیده هقمل بمید شلمهل بیمن هسون  ،هدف ،چگونگ پژوهش و یمفت همی ههم و نتیج
بمشد .این بخش بمید ب تاهمی بیمن کااده تیمم هقمل و ب ویژه نتمیج ب دستآهده بمشد .اندازه چکیده فمرس حدود  3۲۲-2۵۲کنی
است .تعداد واژههمی کنیدی بمید بین  6-4کنی بمشد ]
صفح دوم
 .4بخش التین هقمل  :شلمهل تیمه هوارد هوجود در صفح نخست بخش فمرس ب زبمن انگنیس است [شمهل :لاوان هقمل  ،اسمه و
سلیت و سمزهمن نویسادگمن ،چکیده هقمل شمهل  0۲۲-۵۲۲کنی و کنیدواژه هم ،هشخ نیودن نویساده هسوول هکمتبمت (ب هیراه
نشمن پست  ،تنفن و پست الکترونیک در پمنوشت)]
صفحمت بعدی
 .۵هقده [بیمنکااده اهییت و ضلرورت تحقیق در هسون  ،اهداف تحقیق و هیچاین هعرف کن هقمل بمشد]  .6پیشیا تحقیق  .0بدن
تحقیق شللمهل :روش تحقیق ،هواد و روشهم ،نتمیج و یمفت همی هحملعمت  .8نتیج گیری [بمید ب گون ای هاحق و هفید ارائ گردد و
روشنکااده بحث و ارای دهاده یمفت همی تحقیق بمشد]  .9تشکر و قدردان [از راهایمی و کیکهمی دیگران ب طور خالص سپمسگزاری
ه شلود و هیچاین چامنچ هقمل هسلتخر از طرح پژوهشل یم رسلمل بمشد ،لاوان طرح پژوهش یم رسمل نیز در این بخش در
ه گردد]  .1۲پ نوشتهم [نویسادگمن هحترم دقت نیمیاد ب هیچوج از پ نوشت و پمنوشت استفمده نگردد .هعمدل واژههم یم لبمرات
ب زبمنهمی بیگمن  ،بالفمصلن بعد از واژه یم لبمرت فمرسل در داخل هتن (داخل پرانتر) آورده شلود .برای توضلیحمت ضروری دربمره
اصالحمت و هحملب هقمل از ارجمع ب هأخذ هورد نظر ( بم لبمرات «رجوع کاید ب  »:یم «ببیاید») استفمده و در هواقع فوق ضروری از تعداد
کی پ نوشت استفمده گردد .11 ].کنی هامبع بمید ب زبمن انگنیس (طبق شیوه نمه هوجود در تمرنیمی نشری ) نوشت شوند و ب ترتیب
حروف الفبم بر حسلب نمم خمنوادگ نویسلاده (برای ثبت اسلمه فمرسل و نممهمی خمص از آوانگمری نوشتن ب زبمن فمرس در زبمن
انگنیس استفمده نیمیید) در انتهمی هقمل ثبت گردند.

توضیحات ضروری
 نویسلادگمن لالق هاد ب انتشمر هقمالت هروری در زهیا همی لنی تحت پوشش این نشری  ،الزم است پیشاهمد کتب خود را در قملب
یک صلفح و ب هیراه فهرسلت از انتشلمرات خود در زهیا پیشاهمدی ،ب دفتر نشری ارسمل نیمیاد تم هوضوع در شورای سردبیران
نشری طرح شود و تصییم اخذشده در خصوص پیشاهمد هورد نظر ب هتقمض الالم گردد.
 لحفم برای نوشتمر هقمالت از قملب هصوب نوشتمر هقمالت هوجود در تمرنیمی نشری استفمده نیمیید
 نحوه ارجمعنویس در هتن هقمل و در فهرست هامبع پمیمن ه بمیست هحمبق بم شیوه ارجمعده « » بمشد
 چامنچ هقمل دارای چاد نویسلاده بمشلد ،نمه درخواسلت ب سلردبیر توسل هی نویسادگمن اهضم شده و تیمم هکمتبمت بمید توس
نویساده هسوول انجمم شود
 چامنچ هقمل ای خمر از ضواب شیوهنمه تهی نوشتمرهمی لنی نشریللل بمشد ،در هرحن ارزیمب اولی هقمل و قبل از ارای ب گروه
دبیران (هیوت تحریری ) و داوران ب نویساده برگشت داده خواهد شد
 تأیید نهمی نوشتمرهم برای چمپ بر لهده گروه دبیران (هیوت تحریری ) نشریل است
 نشریل در پذیرش ،رَد یم ویرایش هحتوای هقمل هم آزاد است .هقمل همی دریمفت بمزگردانده نخواهاد شد
 استفمده از هقمل همی چمپشده در این نشریل  ،در سمیر نشری هم و کتمبهم بم ذکر هابع بالهمنع است
 هقمالت بمید هحمبق بم زهیا تخصص نشری در حوزه بمستمنساج و حفمظت و هرهت آثمر تمریخ بر اسمس هحورهمی ذیل بمشد
 هحور اول :سملیمب تحنین -آزهمیشگمه آثمر فرهاگ و تمریخ آل و هعدن ؛
 هحور دوم :هاشأیمب تحنین -آزهمیشگمه آثمر فرهاگ و تمریخ آل و هعدن ؛
 هحور سوم :سمختمرشامس تحنین -آزهمیشگمه آثمر فرهاگ و تمریخ آل و هعدن ؛
 هحور چهمرم :پژوهشهمی تحنین -آزهمیشگمه فاون و فاموریهمی بمستمن آل و هعدن ؛
 هحور پاجم :پژوهشهمی تحنین -آزهمیشگمه حفمظت و هرهت آثمر تمریخ و فرهاگ ؛
 هحور ششم :پژوهشهمی ساجش از دور و تحنیلهمی کیّ  -آهمری آثمر فرهاگ و تمریخ .

