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  نامۀ نگارش و شرایط پذیرش مقاله شیوه
  
/ پژوهش محقق شناسی و حاصل مینۀ زبان و زبانپذیرد که در ز هایی را می مقالهمجله فقط  .1

  .ن باشد و تنها از راه نشانی الکترونیکی ارسال گرددمحققا
روش ، مقدمه، )واژه 5حداکثر (ها  ، کلید واژه)واژه 150حداکثر (ترتیب شامل چکیده  مقاله به. 2

سطر در  23و  12صفحه با اندازة قلم  20در  گیري حداکثر و نتیجه ، پژوهش، تحلیل و بحث
 .صفحه باشد

از بخش ارسال مقاله در وبگاه  Wordپرداز مقاله در واژه آرایی صفحهو  سازيقالب آماده. 3
 :شودهاي مهم در زیر یاد میبراي آگاهی بیشتر، نکته. انجمن قابل دریافت است

متر، حاشیۀ  سانتی 5 و از باال و پایین 5/4 متر، حاشیه متن از طرفین سانتی 1فاصلۀ سطرها 
، چکیده مقاله با قلم 12نازنین و اندازة -متر، متن مقاله با قلم ب سانتی 5/5چکیده از طرفین 

صورت برجسته،  به 14، عنوان مقاله در وسط صفحه با اندازة قلم 10نازنین و اندازة -ب
تخصصی و نیز ضبط ها و اصطالحات  واژه صورت برجسته، معادل به 12م ها با اندازة قل زیرعنوان

، پانویس 9و اندازة قلم  Times New Romanدر پانویس با قلم  هاي خاص به خط التیننام
 .باشد 10نازنین و اندازة قلم - سی با قلم بفار
 .ها با شماره از یکدیگر متمایز شود زیرعنوان. 4
اي جداگانه، شامل عنوان مقاله، نام  ، در صفحه)واژه 150حداکثر (ارسال چکیدة انگلیسی . 5

با  Times New Romanقلم متن . مؤسسات متبوع الزامی است/نویسندگان و مؤسسه/ نویسنده
 .باشد 12اندازة 

یافته مرتب شود تا در رایانۀ  صورتی سازمان هاي آواشناختی به نمودارهاي درختی و مثال .6
پرداز موجود  که در واژه Drawو  Tableزارهاي براي نظم بیشتر از اب. مقصد مشکلی ایجاد نشود

 .است استفاده شود
خانوادگی، مرتبۀ علمی، نام دانشگاه یا  نویسندگان شامل نام و نام/ مشخصات نویسنده. 7

اي جداگانه  سازمان، نشانی، شمارة تلفن، شمارة دورنگار و نشانی پست الکترونیک در صفحه
 .ذکر شود

هایی از متن با قلم غیراستاندارد  چنانچه قسمت. شوند زگردانده نمیهاي دریافتی با  مقاله. 8
 .همراه فایل الزامی است ویندوز تایپ شده باشد، ارسال آن قلم به

  :به شرح زیر آورده شود “منابع”منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله با زیرعنوان . 9
  . نویسندگان مرتب شود/ نویسندهخانوادگی  منابع براساس ترتیب الفبایی نام .9-1
  .منابع فارسی پیش از منابع غیرفارسی ذکر شود .9-2
 :به شرح زیر آورده شود مشخصا ت .9-3



تاریخ (خانوادگی سایر نویسندگان  خانوادگی، نام نویسنده اول و نام و نام نام: کتاب. 1- 9-3
  . نام ناشر: محل نشر نام مترجم، .صورت ایرانیک نام کتاب به .)انتشار داخل پرانتز

تاریخ (خانوادگی سایر نویسندگان  خانوادگی، نام نویسنده اول و نام و نام نام: مقاله .2- 9-3
سال، / دوره .صورت ایرانیک نام نشریه به .»عنوان مقاله داخل گیومه« .)انتشار داخل پرانتز

 .شماره صفحات مقاله
تاریخ (خانوادگی سایر نویسندگان  خانوادگی، نام نویسنده اول و نام و نام نام: ها مجموعه .3- 9-3

/ ویراستاران یا گردآورنده/ نام ویراستار .»عنوان مقاله داخل گیومه« .)انتشار داخل پرانتز
 صورت نام مجموعه مقاالت به، بعد از نام مجموعه مقاالت و قبل از محل نشر بیاید گردآورندگان

  .نام ناشر، شمارة صفحات: محل نشر .ایرانیک
درمورد نویسندگانی که از بیش از یک اثر آنها استفاده شده ، از تقدم تاریخ انتشار براي . 4- 9-3

و درمورد آثار دوم به بعد ، به جاي نام ، از خط تیره بلند . تنظیم آثار مختلف استفاده شود
  .استفاده گردد

خانوادگی سایر  خانوادگی، نام نویسنده اول و نام و نام نام: هاي اینترنتی سایت .5- 9-3
 ، »عنوان موضوع داخل گیومه«نویسندگان، 

  .صورت ایتالیک از ابتداي سطر بعد نشانی سایت اینترنتی به
نوشته ) شمارة صفحۀ مورد نظر: نام مؤلف، سال انتشار( ارجاعات به صورت درون متنی .10

هاي مستقیم بیش از  قول  نقل. سی، همانند منابع فارسی عمل شوددر مورد منابع غیرفار. شود
  .متري از طرفین، درج شود سانتی 5اي  صورت جدا از متن با حاشیه واژه به 40
 .هیئت تحریریه است به تایید داوران و پذیرش مقاله مشروط .11
ها چاپ  هاي همایش ههاي داخل یا خارج از کشور و یا در مجموعه مقال مقاله نباید در مجله .12

نشریه دیگري به چاپ نویسندگان موظفند درصورتی که مقالۀ آنان در / نویسنده. شده باشد
  .است، موضوع را به آگاهی دفتر مجله برساند رسیده یا براي انتشار مورد پذیرش قرار گرفته

جانب داوران،  تالش بسیار از ، انرژي وصرف وقت از آنجا که آماده سازي هر مقاله نیازمند. 13
 اجرایی مجله است، سردبیر، مدیرمسئول و همکاران پژوهشی و ، هیئت تحریریه،ویراستاران

رود که نویسندگان مقاله هاي خود رابه طور همزمان براي مجالت دیگر ارسال نکنند میانتظار 
 .  و در چنین صورتی مراتب را فورا به دفتر مجله اطالع دهند

 .است براي مجله محفوظله، بدون تغییر محتواي آن، مقا حق ویراستاري .14
  .ارسال نمایید  journal@lsi.irبه نشانی الکترونیکی  هاي خود را مقاله .15
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