
راهنماي تدوین مقاالت دوماهنامۀ جستارهاي زبانی

معناشناسی، - شناسی، نشانهدر حوزة مسائل زبان (آموزش زبان، زبانجستارهاي زبانیالمللیبیندوماهنامۀ 
کند.شناسی زبان، ...) مقاله دریافت میشناسی زبان، کاربردشناسی زبان، روانجامعه

شوند.دریافت میhttp://lrr.modares.ac.irالکترونیک و از طریق نشانیصورت . مقاالت فقط به1
ها ارسال نشده باشد. زمان براي سایر مجلهشده در نشریۀ دیگر چاپ نشده یا هم.  مقالۀ ارسال2
.  پذیرش و چاپ مقاله مشروط به تأیید نویسندگان است. 3
انگلیسی الزامی است، نشریه به زبان هاي انگلیسی و فرانسه نیز . زبان اول مجله فارسی و ارائۀ چکیدة مبسوط 4

مقاله می پذیرد
کلمه معذور است. 7500مجله از پذیرش مقاالت بیش از  .5
دارد. . فصلنامه حق رد یا قبول و نیز ویراستاري مقاالت را براي خود محفوظ می6
صورت توأم و با مسئولیت استاد نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو بهنامۀ دانشجویان با . مقاالت برگرفته از رسالۀ پایان7

شود.راهنما منتشر می

هاي زیر باشد: . مقاالت ارسال شده باید داراي بخش8
دار مکاتبات با عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛ نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسندة عهده-

ود)؛ رتبۀ علمی و نام مؤسسۀ متناظر هریک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛ نشانی کامل ستاره مشخص ش
نگار (پست الکترونیکی)؛دار مکاتبات شامل نشانی پیامنویسندة عهده

به هاي کلیدي (حداکثر پنج کلمه)؛ عنوان کامل مقالهکلمه با ذکر هدف و مسئلۀ مقاله)؛ واژه250چکیدة فارسی (حداکثر - 
هاي کلیدي انگلیسی ؛انگلیسی؛ چکیدة انگلیسی (مبسوط)؛ واژه

ها، روش و رویکرد تحقیق)؛ها، فرضیهمقدمه (تعریف موضوع و مسئله، پرسش- 
تحقیق؛نۀپیشی- 
چارچوب نظري؛- 
بحث و بررسی، - 
نتیجه؛- 
فهرست منابع؛- 
ضمایم.- 

نگارش منابع:ةشیو. 9
آورده شوند. مثال:APAمنابع مورد استفاده دست اول بوده و هم در متن و هم در انتهاي مقاله بر اساس دستورالعمل 

مقاله) الف
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.27ـ 1، )34(18،یدرسکتبنگارشو
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فاصله در اساس دستور خط فرهنگستان زبان و ادب فارسی تنظیم شده باشد و رعایت نیمالخط مقاله بررسم:1تبصرة 
امی است.تایپ الز

بار در حسب شماره و استفاده براي اولینمعادل التین اسامی و اصطالحات و نیز توضیحات اضافی بر:3تبصرة 
زیرنویس آورده شود

ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شمارة صفحه/ صفحات) نوشته شود. در مورد منابع : 4تبصرة 
فارسی عمل شودفارسی، مانند منابع غیر

متر) از طرف راست (با قلم سانتیصورت جدا از متن با تورفتگی (نیمهاي مستقیم بیش از چهل واژه بهقولنقل: 5تبصرة 
) درج شود. 10شمارة 



داخل » هاي کوتاهمقاالت، شعرها و داستان«و نام موربصورت ها و نام مجالت در داخل متن بهنام کتاب: 6تبصرة 
گیومه قرار گیرد. 

اگر ند. یالتین بیاقلمبه ل پرانتز خو داالتین (اعم از انگلیسی و روسی) در ارجاعات درون متنی منابع: الزم است 7تبصرة 
ی نوشت داده شود.لف خارج از پرانتز ذکر شد به فارسی بیاید و معادل التین براي نخستین بار پؤنام م

به التین نیز ترجمه شوند و در بخش منابع التین به منابع فارسی پایان مقاله نشریه الزم است ۀنامطبق شیوه:8تبصرة 
رنگی ذکر شوند.شکل

: عنوان جدولها،  نمودارها و شکل ها در زیر عنوان فارسی به التین ترجمه شود.9تبصرة 
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