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 شناسیروایتدوفصلنامۀ راهنمای تدوین مقاالت 

 
نشریۀ تخصصی انجمن علمی نقد ادبی ایران است و اختصاصاً در حدوزة   شناسیروایت فصلنامۀدو

هاي دریافت مقاله در وبگداه نشدریه، در بخدش اهددا  و     اولویت کند.دریافت میشناسی مقاله روایت
 درج شده است.   http://portal.iaalc.com/journal/aim_scopeانداز، به نشانی چشم
 .شونددریافت می portal.iaalc.comصورت الکترونیك و از طریق نشانی به فقط. مقاالت 0
ارسدال نشدده    هدا زمدان بدراي سدایر مجلده    شده در نشریۀ دیگر چاپ نشده یا هممقالۀ ارسال -

  باشد.
 تأیید شوراي نویسندگان است.  به مشروط پذیرش و چاپ مقاله -
 . زبان رسمی مجله، فارسی و ارائۀ چکیدة انگلیسی الزامی است.6

 شوند: چاپ در مجله به سه دسته تقسیم می . مقاالت قابل8

یدا نویسدندگان    یقی و حاصل کار پژوهشیِ نویسدنده مقاله باید تحق :مقاالت کامل پژوهشی .الف
 باشد. 

که داراي بصیرت کامل از موضدوعی   -تعداد محدود و از اشخاص مجرب به :مقاالت تحلیلی .ب
 -اندد بحث به چاپ رسدانده  زمینۀ موردقبولی مقالۀ پژوهشی نیز درقابل خاص هستند و تعداد 

 شود. پذیرفته می
 نظر در حوزة مورد بحث. نقد و بررسی اثر داخلی و خارجی افراد صاحب .ج
 معذور است. کلمه( جداً  2833صفحه ) 02از  مجله از پذیرش مقاالت بیش .4
 دارد. . فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت را براي خود محفوظ می5
صدورت  نامۀ دانشجویان با نام استاد راهنما، مشداوران و دانشدجو بده   برگرفته از رسالۀ پایان . مقاالت2ِ

 شود.توأم و با مسئولیت استاد راهنما منتشر می
 هاي زیر باشد: . مقاالت ارسال شده باید داراي بخش7
صفحۀ اول: عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسدی و انگلیسدی    .الف

رتبدۀ علمدی و ندام مةسسدۀ متندا ر      دار مکاتبات با ستاره مشخص شود(؛ )نام نویسندة عهده
دار مکاتبدات شدامل   عهدده  ی کامدل نویسدندة  انیك از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشد هر

 نگار )پست الکترونیکی(. نشانی پیام
کلمده بدا رکدر هدد  و مسدئلۀ       683اکثر صفحۀ دوم: عنوان کامل مقاله به فارسی؛ چکیدة فارسی )حد .ب

 683)حدداکثر   انگلیسدی  وان کامل مقاله به انگلیسی؛ چکیدةکلیدي )حداکثر پنج کلمه(؛ عن هايمقاله(؛ واژه
 کلیدي انگلیسی )حداکثر پنج کلمه(. هايکلمه مطابق با چکیدة فارسی(؛ واژه
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و رویکدرد  هدا، روش  ها، فرضیه، پرسشو مسئله صفحات بعدي: شامل مقدمه )تعریف موضوع .ج
 و بررسی(؛ فهرست منابع؛ ضمایم. تحقیق(؛ بدنۀ مقاله )بحث

ارسی تنظیم شده باشد و هنگستان زبان و ادب فاساس دستور خط فربر الخط مقالهرسم :1 ةتبصر
  فاصله در تایپ الزامی است.رعایت نیم

ها کامل در انتهاي آن، پانوشت صورت نیازها باید داراي عنوان و درو شکل هاجدول :0 ةتبصر
 د.باش

سدتفاده  حسدب شدماره و ا  بدر  نیز توضیحات اضدافی  و معادل التین اسامی و اصطالحات :3 ةتبصر
 د.  نوشت آورده شوبار در پیي اولینبرا

صدفحات(   بین پرانتز )نام خدانوادگی، سدال: شدمارة صدفحه/     ارجاعات در متن مقاله :4 ةتبصر
هاي مستقیم بیش قولمانند منابع فارسی عمل شود. نقلفارسی، مورد منابع غیرشود. در نوشته

( از طر  راسدت )بدا قلدم شدمارة     مترسانتیصورت جدا از متن با تورفتگی )نیماز چهل واژه به
 ( درج شود. 06

( و ندام  06)قلدم شدمارة    سیيا  و میور   صدورت  ها و نام مجالت در داخل متن بده بنام کتا :5 ةتبصر
 داخل گیومه قرار گیرد. « هاي کوتاهمقاالت، شعرها و داستان»
 نگارش منابع:   . شیوة3
)با حرو  مورب و سدیاه، قلدم شدمارة     کتا  نام)تاریخ انتشار(.  ادگی، نامکتاب: نام خانو .الف
 نام و نام خانوادگی مترجم. جلد. نوبت چاپ. محل نشر: ناشر.  (.00
نییام مجلیه و نیام نشییریۀ   «. ندام مقالده  »)سددال انتشدار مقالده(.    ندام مقالده: ندام خدانوادگی،     .ب

 .(. دوره. تاریخ مراجعه به سایت00)با حرو  مورب و سیاه، قلم شمارة الکترونيکی 
 مقاالت:  تایپ. نحوة 1

و در  word 2010برنامدۀ   در (11تیایم   )در مقداالت التدین از    06 لوتدوس  اسدتفاده از قلدم   با  مقاله
متدر  سدانتی 8/0لۀ میان سطور فاص ر متن در پایین هر صفحه درج شود.شمارة صفحه د تنظیم شود.

فرسدتاده شدود و    ppi 300ا و ید  dpi 300، با کیفیدت تصدویري   Jpegتصاویر باید در فرمت  باشد.
 د.خوانا، روشن و دقیق باش
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