
 
  زاد استآنقل مطالب این نشریه با ذکر مأخذ.
 نیست آینة میراثها الزاماً مورد تأیید  راء مندرج در نوشتهآ. 
 در ویرایش مطالب آزاد است نشریه.
 وجتود نتداردب بنتابراین    ارایی و ویرایش مقاله، امکان بازبینی و تغییر در نوشتته  پس از صفحه

نوشتة خود را به نشریه بفرستند که حاصل آخرین تتأمت   رود نویسندگان شکلی از انتظار می
 .و وارسیهای ایشان است

  معذور استتشخیص داده نشود، چاپ مطالبی که مناسب نشریه از باز پس فرستادن. 
 

شود به نکات زیر توجه فرمایند از نویسندگان درخواست می: 
 مقاله حاصل پژوهشهای نویسندة آن باشد. 
  شده باشدنمطلب ارسالی در نشریة دیگری چاپ. 
  کلمه، به همراه پتن    021تا  011مقاله باید دارای چکیدة فارسی، عربی، انگلیسی، هر یک در

.دتا ده کلیدواژه باش
  باشد( ة نشریهصفح 05تا  01)واژه  5111تا  0111از حدود اصل مقاله. 
  کاغذبهتر است هر مقاله روی Aخط خوش و خوانا بر یک روی کاغذ نوشته شود شود، یا با تایپ. 
 االمکان نمودارها، جدولها و تصاویر به صور  آماده برای چاپ ارائه شوند حتی. 
   دبیای پانوشتتوضیحا  به صور. 
 ذکر این اطتعا  ضروری است برای ارجاع. آورده شوند زارجاعا  در درونِ متن در میان پرانت : 
 دی به اثر دیگتری از  عاگر ارجاع ب.  (0/01: 0035ابوالقاسمی : مثتً) صفحه /جلد :نام خانوادگی تاریخ

اگر ارجاع بعدی به همان کتتا   .  (01: 0030همو : مثتً) صفحه /لدج :همو تاریخ: همان نویسنده باشد
 .همانجا: اگر ارجاع بعدی دقیقاً همانند ارجاع قبلی باشد. فحهص: همان: باشد

 لتد ج ،نتام کتتا   ، اسم اشهر: شود یم، به جای تاریخ، نام کتا  ذکر میبرای ارجاع به منابع قد، 
 .(21، ص 0، ج شاهنامهفردوسی، : مثتً)فحه ص

 منابع مقاله پس از ارجاعا  و توضیحا  به صور  زیر مرتب شود: 
 .، ناشرشهر ،[مترجم]، نام کتا نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :کتابهای جدید
 .تاریخ ناشر، شهر، مترجم،/ مصحح، نام کتا ، نام، اسم اشهر :کتابهای قدیم

 ... .ت ... ، ص شماره، الس، مجله/ نام کتا ، «عنوان مقاله»نام خانوادگی، نام، تاریخ،  :مقاله
     بته فارستی و   )یتا نویستندگان    همراه هر مطلب ارسالی ضروری است نتام و نتام ختانوادگی نویستنده

.کامل پستی و الکترونیکی و شمارة تلفن ارسال شود، مرتبة علمی، وابستگی سازمانی، نشانی (انگلیسی
  باشد نیز مشخصو نویسندة مسئول  ،داشتهنبیش از دو نویسنده مقاله. 
  آینتة  و یا به نشانی پست الکترونیتک   آینة میراثلطفاً مقاال  و مطالب را به نشانی دفتر مجلة

 .ارسال فرمایید ayenemiras@mirasmaktoob.ir وayenemiras@gmail.com  میراث
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