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  نامة نگارش و شرايط پذيرش مقاله هشيو
  
پژوهش محقق/  شناسي و حاصل مينة زبان و زبانپذيرد كه در ز هايي را مي مجله فقط مقاله .1

  ن باشد و تنها از راه نشاني الكترونيكي ارسال گردد.محققا
روش ، واژه)، مقدمه 5ها (حداكثر  )، كليد واژهواژه 150ترتيب شامل چكيده (حداكثر  مقاله به. 2

سطر در  23و  12صفحه با اندازة قلم  20گيري حداكثر در  و نتيجه ، پژوهش، تحليل و بحث
 صفحه باشد.

از بخش ارسال مقاله در وبگاه  Wordپرداز مقاله در واژه آرايي صفحهو  سازيقالب آماده. 3
 شود:هاي مهم در زير ياد ميانجمن قابل دريافت است. براي آگاهي بيشتر، نكته

متر، حاشية  سانتي 5 و از باال و پايين 5/4 متر، حاشيه متن از طرفين سانتي 1فاصلة سطرها 
، چكيده مقاله با قلم 12نازنين و اندازة - متر، متن مقاله با قلم ب سانتي 5/5چكيده از طرفين 

صورت برجسته،  به 14، عنوان مقاله در وسط صفحه با اندازة قلم 10نازنين و اندازة -ب
تخصصي و نيز ضبط ها و اصطالحات  واژه صورت برجسته، معادل به 12م ها با اندازة قل نوانزيرع
، پانويس 9و اندازة قلم  Times New Romanدر پانويس با قلم  هاي خاص به خط التيننام
 .باشد 10نازنين و اندازة قلم - سي با قلم بفار
 ها با شماره از يكديگر متمايز شود. زيرعنوان. 4

اي جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام  )، در صفحهواژه 150رسال چكيدة انگليسي (حداكثر ا. 5
با  Times New Romanنويسنده/ نويسندگان و مؤسسه/مؤسسات متبوع الزامي است. قلم متن 

 باشد. 12اندازة 

نة يافته مرتب شود تا در رايا صورتي سازمان هاي آواشناختي به نمودارهاي درختي و مثال .6
پرداز موجود  كه در واژه Drawو  Tableمقصد مشكلي ايجاد نشود. براي نظم بيشتر از ابزارهاي 

 است استفاده شود.

خانوادگي، مرتبة علمي، نام دانشگاه يا  مشخصات نويسنده/ نويسندگان شامل نام و نام. 7
اي جداگانه  هسازمان، نشاني، شمارة تلفن، شمارة دورنگار و نشاني پست الكترونيك در صفح

 ذكر شود.

هايي از متن با قلم غيراستاندارد  شوند. چنانچه قسمت هاي دريافتي بازگردانده نمي  مقاله. 8
 همراه فايل الزامي است. ويندوز تايپ شده باشد، ارسال آن قلم به

  به شرح زير آورده شود: ”منابع“منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله با زيرعنوان . 9
  خانوادگي نويسنده/ نويسندگان مرتب شود.  منابع براساس ترتيب الفبايي نام .9-1
  منابع فارسي پيش از منابع غيرفارسي ذكر شود. .9-2
 به شرح زير آورده شود: مشخصا ت .9-3



خانوادگي ساير نويسندگان (تاريخ  خانوادگي، نام نويسنده اول و نام و نام كتاب: نام. 1- 9-3
  نام مترجم، محل نشر: نام ناشر.  .صورت ايرانيك نام كتاب به .پرانتز) انتشار داخل

خانوادگي ساير نويسندگان (تاريخ  خانوادگي، نام نويسنده اول و نام و نام مقاله: نام .2- 9-3
دوره/ سال،  .صورت ايرانيك نام نشريه به .»عنوان مقاله داخل گيومه« .انتشار داخل پرانتز)
 .شماره صفحات مقاله

خانوادگي ساير نويسندگان (تاريخ  خانوادگي، نام نويسنده اول و نام و نام ها: نام مجموعه .3- 9-3
نام ويراستار/ ويراستاران يا گردآورنده/  .»عنوان مقاله داخل گيومه« .انتشار داخل پرانتز)

صورت  نام مجموعه مقاالت به، بعد از نام مجموعه مقاالت و قبل از محل نشر بيايد گردآورندگان
  محل نشر: نام ناشر، شمارة صفحات. .ايرانيك

درمورد نويسندگاني كه از بيش از يك اثر آنها استفاده شده ، از تقدم تاريخ انتشار براي . 4- 9-3
تنظيم آثار مختلف استفاده شود. و درمورد آثار دوم به بعد ، به جاي نام ، از خط تيره بلند 

  استفاده گردد.
خانوادگي ساير  خانوادگي، نام نويسنده اول و نام و نام هاي اينترنتي: نام سايت .5- 9-3

 ، »عنوان موضوع داخل گيومه«نويسندگان، 
  صورت ايتاليك از ابتداي سطر بعد. نشاني سايت اينترنتي به

(نام مؤلف، سال انتشار: شمارة صفحة مورد نظر) نوشته  ارجاعات به صورت درون متني .10
هاي مستقيم بيش از  قول  شود. در مورد منابع غيرفارسي، همانند منابع فارسي عمل شود. نقل

  متري از طرفين، درج شود. سانتي 5اي  صورت جدا از متن با حاشيه واژه به 40
 هيئت تحريريه است. به تاييد داوران و پذيرش مقاله مشروط .11

ها چاپ  هاي همايش كشور و يا در مجموعه مقاله هاي داخل يا خارج از مقاله نبايد در مجله .12
نشريه ديگري به چاپ شده باشد. نويسنده/ نويسندگان موظفند درصورتي كه مقالة آنان در 

  است، موضوع را به آگاهي دفتر مجله برساند. رسيده يا براي انتشار مورد پذيرش قرار گرفته
تالش بسيار از جانب داوران،  ، انرژي وقتصرف و از آنجا كه آماده سازي هر مقاله نيازمند. 13

 اجرايي مجله است، سردبير، مديرمسئول و همكاران پژوهشي و ، هيئت تحريريه،ويراستاران
رود كه نويسندگان مقاله هاي خود رابه طور همزمان براي مجالت ديگر ارسال نكنند ميانتظار 

 د.  و در چنين صورتي مراتب را فورا به دفتر مجله اطالع دهن

 است. براي مجله محفوظمقاله، بدون تغيير محتواي آن،  حق ويراستاري .14

  ارسال نماييد.  journal@lsi.irبه نشاني الكترونيكي  هاي خود را مقاله .15
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شناسي ايران واريز نموده و اصل فيش را  بانك تجارت، شعبة عالمه طباطبايي (تهران) به نام انجمن زبان
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