
 راهنمای نویسندگان و خوانندگان
 .نقل مطالب اين نشريه با ذكر مأخذ مجاز است  ●
 .ها لزوماً منطبق با نظر گزارش ميراث نيستآراء مندرج در نوشته  ●
 .گزارش ميراث در پذيرش و ويرايش مقاالت مختار است  ●
 .شوندمقاالتي كه پذيرفته نشوند، بازگردانده نمي  ●
 .المقدور، با تأييد نويسندگان به چاپ خواهد رسيدو نهايي مقاالت، حتي نسخۀ ويراستۀ  ●
 

 :خواهيم به نكات زیر توجه فرماینداز نویسندگان مي

 .اي منتشر، يا همزمان به نشريات ديگر تحويل شده باشندتر در نشريهمقاالت ارسالي نبايد پيش  ●
 بفرستيـد يا gozaresh@mirasmaktoob.irو به نشـاني  wordافـزار نرم شـده باهاي خود را به صورت تايپلطفـاً نوشته  ●

 .به نشانی دفتر مجله ارسال كنيد( بر روی لوح فشرده)نسخۀ ديجيتال آن را     
 .ارسال شوند TIFFيا  JPEGبايد جداگانه و با فرمت ها و نمودارها ميتصاوير، جدول  ●
 .بايد به همراه ترجمۀ آن فرستاده شودشده ميتابشناختيِ مقاالتِ ترجمهرونوشت متنِ اصلي و اطالعات كامل ك  ●
 :در مقاالتِ نقد و بررسي، الزم است تصوير روي جلد كتاب، نيز مشخصات كتابشناختيِ آن، شامل موارد زير درج شود  ●

 .بها، شابكناشر، تعداد صفحه، شمارگان، : مترجم، نوبت چاپ، محل چاپ/ مصحح/ عنوان كتاب، مؤلف    
 :بايد به صورت زير تنظيم شودارجاعات مي  ●

 (.202: 0931شفيعي كدكني، : مثالً. )شمارۀ صفحه/[ جلد: ]نام خانوادگي، تاريخ انتشار          
 مان كتاب باشد، همو؛ اگر ارجاع بعدی به ه: اگر ارجاع بعدی به اثری ديگر از همان نويسنده باشد، به جای نام خانوادگی    :تبصره        

 .همانجا: همان؛ اگر ارجاع بعدی عينِ ارجاع قبلی باشد: به جای نام خانوادگی و تاريخ نشر                     
 :كتابنامه، در پايان مقاله به ترتيب الفبايی و بر اساس نام خانوادگی يا نامِ اشهرِ مؤلف بدين شيوه تنظيم شود  ●

 ،                ([نوبت ويرايـش])نوبت چـاپ ...[ نام مترجم، مصحح و[ ]شمارۀ مجلد،]عنوان كتاب، . دگی، نام، تاريخ انتشارنام خانوا     :کتاب        
 .(نشر نی: ، تهران(ويراست دوم)، چالش ميان فارسی و عربی، چاپ دوم 0931آذرنوش، آذرتاش، :مثالً. )ناشر: محل نشر                            

 :مثالً. )نام نشريه، دوره يا سال، شماره، شمـارۀ صفحـات[ نام مترجم،]، «عنوان مقاله». نام خانوادگی، نام، تاريخ انتشار      :مقاله        
 .(17 - 32، مجلۀ زبانشناسی، سال ششم، شمارۀ دوم، صص «يك قاعدۀ آوايی»، 0933اشرف، صادقی، علی                     

 شود و در كتابنامـه به ها، عيناً همانند مقاالت نشريـات ارجاع داده می«مجموعه»المعارفی يا مقاالتِ منقول از دايرةهای به مدخل  ●
 .آيدالمعارف يا كتابی كه مقاله در آن منتشر شده، به همراه نام سرويراستار يا گردآورنده میجای نام نشريه، نام دايرة    

 نويسای كه شخصی جز مؤلف بر كتابی نگاشته، به نام مقدمهيا مقدمه( چاپ حروفی يا عکسی)كهن  برای ارجاع به مقدمۀ متون  ●
 اشهر مؤلف / نويس و يك بار هم بر اساس نام خانوادگیگاه كتابنامه يك بار بر اساس نام خانوادگی مقدمهشود؛ آنارجاع داده می     
 :مثالً. شودتنظيم می    

 .شصت: 0933مايل هروی،     :ارجاع         
 .سمعانی: نك. «مقدمۀ مصحح»، 0933مايل هروی، نجيب،   :کتابنامه       

 الدين، روح االرواح فی شرح اسماء الملك الفتّاح، به اهتمام و تصحيح نجيب مايل هروی، چاپ سوم،سمعانی، شهاب                     

 .0933لمی و فرهنگی، شركت انتشارات ع: تهران                     


