
 

 

 

 

 

 
 باشد.ای و هنر میهای بین رشتههای پژوهش در هنر و پژوهشموضوعات نشریه در زمینه ▪

 شده باشد.نشده و یا همزمان برای مجله دیگری ارسال نها چاپ مقاله ارسالی قبالً در نشریه دیگر یا مجموعه مقاالت همایش ▪

 ( باشند.  Research Papersباید حاصل كار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان ) مقاله ▪

 باشند. این زبان مقاله باید به زبان فارسی و با رعایت اصول و آیین نگارش  ▪

 عهده نویسنده یا نویسندگان است.بر  ولیت مطالب مطرح شده در مقالهمسئ ▪

 معذور است.  و مانند اینهامجله از پذیرش ترجمه، گزارش، یادداشت  ▪

 . ها آزاد استیا ویرایش مقالهمجله در قبول، رد  ▪

 ت تحریریه نشریه است.هیأ   نظریه داوران، باتایید نهایی مقاالت برای چاپ در نشریه، پس از تأیید  ▪

 است.  بالمانعها  ها و كتابدر سایر مجله ، ذكر منبع  باهای منتشر شده در این مجله مقاله برداریبهره ▪

 
  عنوان حرح پژوهشتتی یا رستتاله نیز در صتت حه   بایستتتییا رستتاله باشتتد،  نامه  پایان/چنانچه مقاله مستتتجرا از حرح پژوهشتتی ▪

پایان   از برگرفته  كه  مقاالتی در  نویستندگان  استامی ترتیب:  پژوهشتی  تجل ات نامهآیین حبق بر  .درا گردد مشفصاف(  ه)صفح اول
 .شود  رعایت  باید مشاور استادان/استاد و راهنما استادان /استاد دانشجو، ترتیب  به:  باشدمی رساله/نامه

  مقاله  نهایی  تأیید   از  پس.  كنند  حاصل  احالع  اص هان  هنر  دانشگاه  انتشارات  نشر  قوانین  به  نسبت  مؤل ان  مقاله،  ارسال  از  پیش ▪
 / آموزشی  گروه  :شامل)نویسندگان  سازمانی  وابستگی  و  مسئول  نویسنده  تعداد،  ترتیب،  در  تغییر  امکان(  Accept)انتشار  جهت

   . باشدنمی( دانشگاه  و دانشکده

نامه  مندرا در شتتیوهرعایت موارد    و با بررستتیهمراه نامۀ درخواستتت  نستتجه كامل از فایل مقاله بهیک   ،مقاله جهت ارزیابی اولیه ▪
 ارسال گردد. الکترونیکبه صورت  «مط(لع(  تطبيقي هنر»، پس از ثبت نام در سامانه نشریه نگارش مشروح نشریه

 
 " نویسنده مسئول"با نشریه باید مقاله را ارسال كند و ارسال مقاله توسط    "مسئول مکاتبات"مقاالتی كه بیش از یک نویسنده دارد،   ▪

 مشجص گردد.  "بررسی درخواست نامه" در و "مقاله مشجصات ص حه" نویسنده مسئول در ،الزامی نیست
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 د.تنظیم شو 2016یا  Word  2007، 2013 باید در نرم افزار لهمقا  -

 نگارش این زبان تنظیم گردد.زبان فارسی و براساس دستور زبان و شیوهمقاله باید به   -

 شود(التین و چکیده التین محاسبه نمی -)ص حه مشجصات فارسی.بیشتر شود  A4ص حه    15تعداد ص حات مقاله شامل موارد ذكر شده در باال نباید از    -

 :فایل مقاله باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد  -

 .مقالهعنوان مقاله و مشجصات نویسندگان   :اولص حه  ▪

 .و چکیده مقاله  عنوان مق(له :ص حه دوم ▪

و    ، منابعنوشتتپیستااستگزاری،  گیری،  نتیجه  ،بحث ،ادبیات تحقیق ،تحقیقو رویکرد  ، روش  تحقیقپیشتینه  مقدمه،  شتامل:    صت حه ستوم به بعد ▪
 .مآخذ

 آن در متن مقاله.نزدیکترین محل اشاره شده به  در  :  تصاویر و جداول ▪
 (.Abstractمشجصات نویسندگان و چکیده انگلیسی ) عنوان مقاله،حاوی  بجش انگلیسی  ▪

 
 ( مورد است اده در متن مقاله از جدول زیر است اده كنید. Fontsها )برای قلم

 اندازه قلم           نوع قلم                              م ل استح(ده

 B Nazanin 14 Bold عنوان مقاله 

 B Nazanin 12 متن فارسی مقاله 

 Times New Roman 11 كلمات التین 

 B Nazanin 12 Bold ی اصلیتیترها

 B Nazanin 11 Bold تیترهای فرعی 

 B Nazanin 10 جداول و تصاویر   ح/عنوان:توضی

 B Nazanin 10 متن جداول 

 BNazanin  ،Times New Roman 10 هانوشت پی

 B Nazanin 12 منابع فارسی

 Times New Roman 11 منابع التین

 
 در نظر گرفته شود.  1فاصله بین خطوط و  سانتیمتر 3تنظیم شود. حاشیه ص حه از هر حرف   A4قطع  مقاله باید در 

 با مشجصات كامل آنها باشد.  همراه  ترتیب اولویتبه نویسنده/ نویسندگان  اسامی و  (Bold) عنوان مق(له  :مقاله شاملص حه اول    

 شهر.   ،دانشکده، دانشگاه،  علمی رتبه  خانوادگی نویسنده،نام و نام  :شامل ترتیب بهمشجصات 

 استاد/دانشیار/ استادیار/مربی/دانشجوی.......، دانشکده هنرهای تجسمی، دانشگاه هنر اص هان.    فره(د سب (نيمثال:  
 آورده شود(.  "دانشگاه ....، شهر... ."*)در صورتی كه نام شهر جزو نام دانشگاه نبود به صورت:      

نام نویستندگان از نوشتتن  برای درا. آورده شتود  و نشتانی پستتی مستئول مکاتبات  تمامی نویستندگان پستت الکترونیکو   ماستشتماره      

  .1اجتناب شود  ،...مانند دكتر، مهندس  و القابی  ناویعن

 
 شود.این ص حه شماره گذاری نمی  -1

 نوع و اندازه قلم ه( 

مشصا(  صح ه بندی 

 مق(له 

نامه بتترای پژوهشتتگرانی كتته قصتتد همکتتاری بتتا ایتتن مجلتته را دارنتتد، الزامتتی استتت و  رعایت كلیه موارد ارایه شده در ایتتن شتتیوه

دانشتتگاه هنتتر اصتت هان حتتق عتتدم پتتذیرش مقتتاالتی كتته ختتارا از ضتتوابط مطتترح شتتده در ایتتن   «مط(لع(  تطبيقي هنرمجلتته دفتر 

 نامه تنظیم گردیده است را برای خود مح وظ می دارد.شیوه

 مشصا(  كلي مق(له 
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باشتد كه با توجه به اهمیت جانمایی، صت حه چکیده بصتورت  می چکيده و متن مق(لهبجش استاستی  2پژوهشتی شتامل   -علمیمقاله 

و درعین حال وابستته   متن مقاله(  -)چکیدهبجش مجزا 2منظور گردآوری مقاله به شتکل منستجم در  )به شتود.از متن مقاله ارایه میمجزا  

 .   (شماره نشودباشد و    Bold 12تیترها ، )به شکل زیر الزامی استآنها   گذارینامو اجزاء مقاله  ترتیببه یکدیگر، رعایت  

 چکيده •

 مقدمه •

 پيشينه ت قيق •

 ت قيقو رویکرد روش  •

 ادبي(  ت قيق •

 ب ث  •

 گيرینتيجه •

 سپ(سگزاری •

 نوشتپي •

 من(بع و مآخذ •

• Abstract  

 

 

 
 ترتیب  شامل مطالب زیر باشد: هو ب  ،كلمه 300و حداكثر   250چکیده فارسی باید حداقل

  :اصلي و مشصص ت قيقله أبي(ن مس  ▪

 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق چیست؟ است؟ نمودهچرا محقق مبادرت به انجام این تحقیق   مسأله اصلی چیست؟

 بایست با عنوان تحقیق متناظر باشد.()كه می  طرح هدف اصلي و مشصص ت قيق  -

 ها و فرضیات تحقیق مطابقت و تناظر داشته باشد.اهداف تحقیق باید با پرسش یا پرسش  *  هدف یا

 بایست با هدف و عنوان تحقیق متناظر باشد.()كه می  طرح پرسش اصلي و مشصص ت قيق  -

  Methodروش ت قيق )  - 

   Approachرویکرد ت قيق ) - 

 كند. پژوهشگر نتایج  پژوهش را به اختصار بیان می در این بجش   ه(ی پژوهش:ی(فته  - 

های كلیدی مندرا در عنوان و محتوای  حاوی واژه  ؛كلمه 6تا  3بین  ه(:كليدواژه  - 

                                                                            باشد.می (ءه جزیب از كل ب)ترتمقاله 

 ایران، ص ویه، نگارگری، سلطان محمد، نگاره معراا پیامبر اكرمثال: م
   .مجزا آورده شود و باید در چکیده گنجانده شود  تیترچکیده نباید با    *مطالب

 ت 

 

عنوان  استتت. در باالی این صتت حه    هاكلیدواژهین صتت حه شتتامل چکیده مقاله و ا* 

متن مجتدداً آورده شتتتود. از آوردن هرگونته مطلتب دیگر  یر از عنوان مقتالته،    مقف(لفه

 ها اجتناب شود.كلیدواژهچکیده فارسی و

 

 مق(له   س(خت(ر

 چکيده 

 
 عنوان مق(له

 چکيده
------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
---------------------------
--------------------------- 

 
 6، 5، 4، 3، 2، 1:ه(كليد واژه
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 شامل : یک صح هاین بجش از مقاله در حدود  

 های پیش روهدف و پرسش اصلی تحقیق و در آخر معرفی بجش تر مسأله اصلی و مشجص تحقیق،بیان مشروح

 * كلیه مطالب مندرا در مقدمه باید با م اد مندرا در چکیده متناظر باشند.

 
هایی كه ها و كتابها، پژوهشنامهپردازد.)مقاالت، پایانپیشتتینه علمی و مطالعاتی موضتتوع مورد مطالعه میدر این بجش محقق به 

 اند.( و در آخر  با اشاره به اهداف و نتایج آنها وجوه تمایز كار خود را تبیین كند.در زمینه مرتبط با موضوع تحقیق به انجام رسیده

 است اده شود.   *از فرمت واحدی برای نگارش پیشینه

آوری در عصتتر مدرنیته بر هنر چاپ در (: در رستتاله دكتری خود با عنوان  بررستتی میزان تأثیر تحوالت فن1385مثال: شتتریعتی)

ناپذیر بر هنرهای چاپی  آوری پرداخته و به این نتیجه رستتیده استتت كه این تحوالت به صتتورت اجتنابایران« به بررستتی تحوالت فن

 اند.ای از هنرهای چاپی گسترش یافتهآوری جدید، وجوه ویژهبا فن مؤثرند و همراه

 ذكر گردد." منابع و مآخذ"مشجصات كامل اسناد بررسی شده در پیشینه لزوماً باید در  * 

 
هتای نمونتههتا، جتامعته آمتاری،  هتای مورد استتتت تاده در گردآوری داده: در این بجش محقق بته نوع و روش و رویکرد تحقیق، روشروش

افزارهای مورد استتت اده در تحقیق و روش تجزیه و تحلیل ها یا نرمها، نوع دستتتگاهگیری، معرفی متغیرها و شتتاخصروش نمونهآماری،  

 * در این بجش به بیان رابطه بین روش و اهداف پرداخته شود.)تناسب روش و نوع مسئله(   پردازد.میها  داده

 شود.شناسی تحقیق پرداخته میدر این بجش به مبانی نظری و روش رویکرد ت قيق:

 * بایستی متناسب با نوع مسئله و پرسش حرح شده باشد.

 

 

 ها  های تحقیق و تجزیه و تحلیل دادهشامل: دادهادبیات تحقیق 

 ها  برای بحث و نتیجه ضرورت دارد.ك ایت داده •

 
 های تحقیق بحث، ت سیر و توجیه علمی مبتنی بر شواهد و یافته •

 
البته مبتنی بر داده ها[ پاسخ  بوده، محقق باید با دقت نظر به پرسش اصلی تحقیق ]و   دست(ورده(ی ت قيقاین بجش شامل نتیجه و 

 ها، به تایید یا رد آنها باردازد.دهد و در صورت فرضیه محور بودن تحقیق، فرضیات تحقیق را مطرح و با عطف به یافته

 های آتی  ارایه نماید.*  در آخر پیشنهاداتی برای پژوهش
را    یمقاله باشتد و صترفا متن علم  ستندهیحاصتل پژوهش نو  دیاستت و با  یفاقد اعتبار علم  یمنابع به هر نحو  ریارجاع به ستا  ایو    ریهرگونه تصتو  هیارا

 .ردیگیدر بر م

 
 اند، تشکر و قدردانی نماید.تدوین مقاله نقش داشته انجام و تواند از همکاری و راهنمایی كسانی كه دردر این قسمت پژوهشگر می

 آورده شود.  "اصلی مقاله"  فایل  فقط در*

 مقدمه 

 

 ت قيق پيشينه  

 

 ت قيق  و رویکرد  روش

 

 ب ث

 

 گيری نتيجه
 

 سپ(سگزاری
 

 ادبي(  ت قيق 
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درباره اصتطالحات  توضفي (  ضفروری  اند و نیز كلماتی استت كه در متن مقاله برگردان به فارستی شتده  برابرنه(د )مع(دل التينشتامل  

 مقاله ضروری نبوده است.و مطالب مقاله كه ارایه آن در متن 
 گردد.  نوشت درا میبا همان شماره پی  از منابع و مآخذ(  پیش)* با شماره كوچک در باالی واژه مورد نظر در متن مشجص و در پایان متن مقاله

 
 گردد: صورت زیر تنظیم میبهنوشت، براساس حروف ال با و فهرست منابع )شامل كلیه منابع( در پایان مقاله و پس از پی ▪

 ابتدا منابع فارسی، ساس منابع التین و در نهایت منابع اینترنتی. -

 شود. منابع اینترنتی بر حسب ترتیب منبع ارایه شده در متن مقاله آورده  -

دریافت شده است،  ( از منبع اینترنتی E-Bookدر صورتی كه نشریه یا كتاب فارسی مورد است اده در مقاله، به شکل الکترونیک ) -

 بایست منبع دریافت و تاریخ بازیابی در زیر همان منبع ارایه شود.می

 
استت. برای   (مقاله  )با عنوان  و مشتجصتات نویستندگانها(  )با عنوان و كلیدواژهترتیب حاوی چکیده انگلیستی دو صت حه آخر مقاله به ▪

تنظیم این دو صت حه نیز بر استاس صت حات مشتجصتات و چکیده فارستی عمل شتود. چکیده انگلیستی ترجمه روان از چکیده فارستی  

 ز نظر ادبیات و قواعد زبان انگلیسی دقیق و صحیح باشد.ا  چکیده انگلیسی باید  .باشدمی

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 باشد:به شرح جدول زیر می درون متنبه شکل   متن مق(لهدهی در پژوهشگران محترم توجه داشته باشند كه شیوه ارجاع

 به محل نقطه، ویرگول و دونقطه در بین اجزاء و اركان ارجاعات توجه شود. *   شماره ص حه( :سال انتشار ، )نام نویسنده 

 

 

 نمونه انگليسي  نمونه ف(رسي  نوع ارج(ع 

 (Smith, 2005: 33) (38:  1389)حسینی،   یک نویسنده 

 ( Smith et al, 2004: 98) (43:  1388)رحمانی و همکاران،   دو نویسنده و بیشتر 

 ارجاع به بیش از  

 یک منبع

؛ حسینی و همکاران،  38:  1389)حسینی،  

1388  :43) 

(Smith, 2005: 33; Smith et al, 

2004: 98) 

 ( Smith, 2005: 33-46) (   25  -33:  1389)حسینی،   ارجاع به ص حات متعدد از یک منبع

ارجاع به منبع اینترنتی بدون نام  

 نویسنده 

 آورده شود. )  URL:1)  (URL:2):    به منبع اینترنتی به ترتیب شماره  دهیارجاع

 پي نوشت
 

 من(بع و مآخذ 
 

 ( Abstract)چکيده انگليسي

 

 

 درون متن مق(له  من(بع و ارج(ع( 
 

file:///E:/pi/1)
file:///E:/pi/2
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 تا(ویر 
است. تصاویر باید    300dpiخوبی مشجص باشد. حداقل كی یت مورد تایید جهت تصاویر  كی یت تصاویر باید مناسب و كلیه جزییات در آن به 

 گردد. تنظیم  بصورت یک تصویر یا دو تصویر در كنار هم    و شوند  گنجانده  ،  ترین محل ممکن كه در متن به آنها اشاره شده در نزدیک 

 جداول

 آن خودداری شود. سایر موارد مانند تصاویر تنظیم گردد.   تزیين یا    آميزی رنگ برای جداول از شکل ساده خطی است اده و از هرگونه  

 

 

  

 ل انتشار: ص حه( توجه شود.خانوادگی نویسنده، سا  ، لوح و نیز عبارت )نام، عکس، نقشهبه محل توضیح و عنوان مربوط به شکل

 باشد.تنظیم منابع مورد است اده در تصاویر در پایان مقاله، همانند بجش كتب، نشریات و آدرس اینترنتی می

در صتورتی كه تصتاویر جدول  گیرد.  قرار می   نگارندگان  / نگارنده)در صتورتی كه تنظیم جدول و یا تصتویر از نویستنده باشتد به صتورت  

و در مواردی كه منبع تصتویر، ستازمان، نهاد یا اداره دولتی یا  یر دولتی استت،  دهی شتود.  از منبعی گرفته شتده استت در زیر هر تصتویر ارجاع

 .دمی گیرخانوادگی نویسنده قرار    خانوادگی نویسنده، سال انتشار: ص حه( نام آن سازمان به جای نام  در عبارت )نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 لوح، ، تصویر، نقشهشکل

 )كروكی، اسکیس، نمودار و ....(عکس

 
 

  عکس.... /لوح نقشه/شکل/ تصویر/ . توضیح 1تصویر  
 خانوادگی نویسنده، سال انتشار: ص حه()نام 

 

 

 جدول

 

 

 جدول عنوان. 1جدول 

 خانوادگی نویسنده، سال انتشار: ص حه( )نام

 شيوه تنظيم عکس، جدول و نقشه 
 

 توضي (  مربوط به عکس، جدول و نقشه و ... 
 

 یابند. آ از و ادامه می 1ارائه شده در متن، از تصویر ترتیب تصاویر به*
 گذاری و مشجص گردد. و .... در متن شماره   2، تصویر  1  تصویر ها باید با عنوان  ها و لوح ها، تصاویر، عکس شکل   . توضیح باشد   تصاویر  باید دارای *   

 آن مشجص و در منابع پایانی مقاله آورده شود.  مأخذتصاویر باید در متن ارجاع داده شوند و حتماً *

 شود. برای اشاره دادن متن یا توضیح به تصویر، از عبارت ) تصویر ....( داخل پرانتز و درون متن مقاله است اده می*
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و برحسب حروف ال با ابتدا فارسی و بعد التین و در انتها منابع اینترنتی آورده شود.  منابع و مآخذ با عنوان: نوشتپیبعد از  منابع   
   .كوچکتر شودو یک سایز   Boldدر منابع    مجله  و  كتاب  عنوان  شماره نشود.  ،منابع با خط تیره مشجص گردد)

 

  منبعو ارك(ن ترتيب اجزاء  •

)شماره مجله در سال مورد  دوره یا سال  ،Bold  در حالت  ن(م مجله  . نام مقاله  .)سال انتشار(  .نام نویسنده  ،خانوادگی نویسندهنام -

 .چپ به راستاز  از عدد كوچک به عدد بزرگ شماره ص حات، نظر(

 . 72- 88  ، ( 3) سال دوم   ، مرمت آث(ر ت(ریصي   . های جوی بر فرسایش آثار سنگی ثیر آالینده أ ت   . ( 1382) .  سعید   ، حسینی  -
 

- Author last name, author initials. (Year). Title of article.Title of Periodicalin Bold formvolume number 

(issue number), pages. From small numbers to Large numbers (left to right). 

- Smith,P. (2009). Application of Metallography in characterization of Ancient Metal Artifacts. Studies 

in Conservation, 2 (5), 33-38. 
 

 
 

 

 
نقطه  شود. برای ت کیک اسامی از  آورده می  نام سایر نویسندگان  ،خانوادگی خانوادگی و نام نویسنده اول به همان ترتیب نامبعد از نام

 . شوددر انگلیسی است اده می "  & "در فارسی و  " و"و تنها در مورد نویسنده پایانی از ویرگول )؛( 

  :ترتيب اجزاء و ارك(ن منبع •

   ن(م مجله .)ستال انتشتار(. عنوان مقاله  .نویستنده دومخانوادگی نویستنده دوم، نام  خانوادگی نویستنده اول، نام نویستنده اول و نامنام -

 ، دوره یا سال )شماره مجله در سال مورد نظر(، شماره ص حات از عدد كوچک به عدد بزرگ از چپ به راست.Bold  در حالت

  ،(3ستال دوم ) ،مرمت آث(ر ت(ریصي .های جوی بر فرستایش آثار ستنگیتأثیر آالینده .(1382)  .علیرضتا  ،ستعید و رحمانی ،حستینی -

88-72. 

ستال     ،مرمت آث(ر ت(ریصي  . های جوی بر فرستایش آثار ستنگی (. تأثیر آالینده 1382)   . هانیه   ، علیرضتا و رحمانی  ، برادران  ؛حستین  ، حستینی  -

 . 72- 83(،  3دوم ) 
 

- First Author last name, First Author initials & Second Author last name, Second Author initials (Year). 

Title of Article. Title of Periodical in Bold form, volume number (issue number), pages. From small 

numbers to large numbers (left to right). 

- Smith,P. & Harker, J. O. (2009). Application of Metallography in Characterization of Ancient Metal 

Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38. 

- Smith, P.; Caroline, P. H. & Johnson, J. W. (2009). Application of Metallography in Characterization of 

Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38. 

 نوشته شوند.     Capital)   با حروف بزرگ در منابع التین، حروف اول كلیه اسامی باید  

 ویرگول و دو نقطه توجه شود.به منظور جداسازی اركان و اجزاء در منابع، به محل قرارگیری نقطه، ویرگول، نقطه

 در پ(ی(ن مق(لهو مآخذ  نظيم من(بع ت

 مق(له 

 

 مق(ال  ب( دو نویسنده ی( بيشتر 
 

 مق(ال  ب( یک نویسنده 
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  :ترتيب اجزاء و ارك(ن منبع •

 . ترجمه یا تصحیح، نوبت چاپ، محل نشر: انتشارات. Boldدر حالت ن(م كت(ب خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. )سال انتشار(. نام −

 . خاك :تهران .چاپ دوم .هویت اجتم(عي درشهره(ی امروزی  .(1382) .سعید ،حسینی −

 . روزنه  :تهران .اولچاپ  .اردشیر اشراقیترجمه  . هنر و معم(ری اسالمي  .(1386) .رابرت ،هیلن برند −

 .خاك :تهران . چاپ دوم .ترجمه و تصحیح هانیه رحمانی .جواهر االسرار .(1382) .فجرالدین حمزه ،اس راینی آذری −
 

- Author last name, Author initials. (Year).Title of Book in Bold Form. Location: Publisher. 

− Scott, D. A. (2002). Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants and Conservation. LosAngeles: Getty 

Conservation Institute Publications. 

 

 

 

 

 

شتتود. برای ت کیک استتامی از خانوادگی و نام ستتایر نویستتندگان آورده میاول به همان ترتیب نام خانوادگی و نام نویستتندهبعد از نام

در پ(ی(ن منبع نوشفتن نوبت   شتود.در انگلیستی استت اده می  " & "در فارستی و  "و"و تنها در مورد نویستنده پایانی از    ویرگول )؛(نقطه

 چ(پ، م ل نشر و ن(م ن(شر الزامي است. 

 چاپ دوم، تهران: امیركبیر. .حکمي در س(خت شهر اسالمي نگرش(. 1382) .برادران، علیرضا و رحمانی، هانیه ؛حسینی، حسین -
 

- Pollard, A.M.; Batt, C.; Stern, B. & Young, S. M. M. (2006). Analytical Chemistry in rchaeology.  New 

York: Cambridge University Press. 

 

 شود:صورت زیر عمل میها باشد بههای چاپ شده در یک كتاب یا مجموعه مقاالت كن رانسها یا بجشچنانچه ارجاع به فصل

  .نام ویراستتار علمی .Bold  در حالتن(م كت(ب ی( مجموعه مق(ال     .عنوان مقاله .)ستال انتشتار(  .نام نویستنده ،خانوادگی نویستندهنام -

 .شماره ص حات .انتشارات :محل انتشار

مجموعه مق(ال  هحتمين هم(یش    .های تاه ازبکی از دوران پیش از تاریخ تا دوران مادمطالعه فنی ست ال .(1388)  .ستعید ،حستینی -

:  تهران  .دوستتتتكوشتتتش عبدالرستتتول وحنبه  .تهران-حح(ظت و مرمت اشففي(ء ت(ریصي و فرهنگي و تزیين(  وابسففته به معم(ری

 .212-227 .صنایع دستی و گردشگری  ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی
 

- Pigott, V. C. (1990). Bronzein Pre-Islamic Iran. Encyclopedia Iranica. Yarshater E. (Ed.). London and 

New York: Routledge & kegan Paul. 457-471. 

- MofidiNasrabadi, B. (2004). Elam: Archaeology and History, Persia's Ancient Splendour, Mining.  

Handicraft and Archaeology. Stöllner, T.; Slotta, R. & Vatandoust, A. (Eds.). Bochum: DeutshesBergbau-

Museum, 294-308. 

 

 

 

 

 

 ترتیب مربوط به نام و نام میانی فرد است كه باید بزرگ نوشته شوند. شود. حروف بعد از آن بهحرف اول نام افراد بزرگ نوشته می در منابع التین،  

 نویسنده   یک ب(    كت(ب
 

 نویسنده   دو ی( سه   ب(  كت(ب
 

ه(ی چ(پ شده در یک كت(ب ی( مجموعه مق(ال   ه( ی( بصشفال

 ه( كنحرانس
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 : متوني كه نویسنده آنه( مشصص است مق(ال  و

  .Italic در حالتآدرس اینترنتی ص حه یا متن مورد نظر . )سال انتشار(. عنوان اصلی متن .نام نویسنده  ،خانوادگی نویسندهنام -

 تاریخ دسترسی الزامی است.  .تاریخ دسترسی به سایت

  بازیابی www.maramatgar.blogfa.com. (وئدسمرمت شهری درهستۀ تاریجی شهر استکهلم )كشور .(1390) .رضا ،حسینی -

 . 1390آذر  10شده در تاریخ 

- Bernstein, T.M.(2011).The carful writer: A modern guide to English usage. NewYork:Athenum. 
http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htm.(Retrieved 10September. 2011) 

 مط(لبي كه نویسنده آنه( ن(مشصص است: 

- URL :1  تاریخ دسترسی الزامی است.  . مورد است اده )تاریخ دسترسی(آدرس اینترنتی ص حه 
- URL 1: www.weather.ir (access date: 2009/09/20). 

- URL 2: http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/ (access date: 2016/04/14). 

 

 

 

 

 

 

 Microsoftاست اده كرده و با است اده از Object  و زیرمجموعهInsert ها و معادالت ریاضی از بجش ه و تنظیم فرمولیجهت ارا -

Equation 3.0   ا معادالت ریاضی را تنظیم نمایید، یا از حریق  های شیمیایی یفرمولInsert  ارد بجش  وSymbols  شده و در قسمت     

Equation نمایید. فرمول را وارد می 

 
بدین منظورشکل مورد نظر را انتجاب   باشد.   Squareیا    In line with textدر حالت  تصاویر  فرمت  تر بهتر است  برای تنظیم آسان  -

 ا انتجاب نمایید و از منوی آن گزینۀ مورد نظر را  ر  Wrap textۀ  رفته و گزین  Arrangeش  به بج  Formatو  كلیک كرده و از منوی  

 انتجاب كنید. 

 
شده  و گزینه     Footnotesوارد زیر بجش     Referencesدرمنوی اصلی از قسمت  توان  نوشت در مقاله میبرای وارد كردن پی-

Insert Endnote  پیر در  نظر  مورد  احالعات  و  نموده  كلیک  نمایید.ا  تایپ  را  پی  نوشت  اعداد  تنظیم  كه برای  است  الزم  نوشت 

نوشت را در حالت  شیوه پی  Number Formatباز نموده و از قسمت    Insertرا از منوی اصلی در     Footnote and Endnoteسربرگ

 نمایید. عددی تنظیم 

    

شده   ( از منبع اینترنتی دریافتE-Bookبه شکل الکترونیک )  ،در صورتی كه نشریه یا كتاب فارسی مورد است اده در مقاله

 .شودمنبع دریافت و تاریخ بازیابی منبع ارایه  بایستمی، است

References           Footnotes        Insert Endnote             نوشتپیاعمال 

Insert            Symbols             Equation                 فرمولاعمال 

Format           Arrange            Text Wrap  عمال تغییرات ا  

Insert          Footnote and Endnote          Number Format           تاعمال تغییرا

 من(بع اینترنتي 
 

راهنم(یي جهت تنظيم(  در نرم افزار 

word 
 

http://www.maramatgar.blogfa.com/post-36.aspx
http://www.maramatgar.blogfa.com/
http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htm
http://www.weather.ir/
http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/

