
          

  »زبان و ادب فارسيرشد آموزش «شرايط ارسال مقاله براي 
  

نامة فصلشود. چه مقالة ارسالي شرايط زير را نداشته باشد، پذيرش و داوري نميقابل توجه نويسندگان محترم، چنان

ويژه دبيران و حاصل تحقيقات پژوهشگران و متخصصان زبان و ادبيات فارسي به فارسيرشد آموزش زبان و ادب 

  مدرسان است. خواهشمند است در نگارش مقاالت نكات زير رعايت شود:

فارسي و متناسب و مرتبط با ساختار و مقاالت ارسالي بايد در چارچوب اهداف مجلة رشد آموزش زبان و ادب  

هاي مباحث كتابها و گسترش طور مستقيم و غيرمستقيم در جهت گشايش گرههاي درسي باشد و بهمحتواي كتاب

دانشگاهي فارسي در دورة متوسطه و پيش هاي مناسب تدريس هر يك از مواد آموزشي زبان و ادبدرسي يا ارائة روش

  باشد. (طبق اهداف) 

ها در روان، ساده نهاد يا ضميمه گردد و محل قرار گرفتن آناگر مقاله به تصوير، طرح نمودار و جدول نياز دارد، پيش 

  نويسي افراطي، به فارسي حاشية مطلب مشخص شود. اشد و به  دور از هر گونه تلكف و تصنع يا سرهو سالم ب

  هاي علمي و فني دقت شود. نثر مقاله به فارسي معيار نوشته شود و در انتخاب واژه 

  خواني داشته باشد و متن اصلي نيز ضميمة مقاله باشد. شده با متن اصلي هم هاي ترجمهمقاله 

  اهداف مقاله و چكيدة نظريه و پيام آن در چند سطر در ابتداي آن بيايد.  

  نامة كوتاهي از نويسنده همراه يك قطعه عكس و سياهة آثار وي پيوست باشد. معرفي 

  هيئت تحريريه در رد، قبول، ويرايش فني و محتوايي و كاهش حجم آزاد است.  



گويي به آموزشي و هيئت تحريريه نيست و مسئوليت پاسخدفتر انتشارات كمكها، مبين نظر آراي مندرج در مقاله 

  هاي خوانندگان، با خود نويسنده يا مترجم است. پرسش

  شود. مقاالت ردشده بازگردانده نمي 

  اصل مقاله براي بررسي به هيئت تحريريه تحويل شود. از ارسال تصوير آن خودداري كنيد.  

  يك از نشريات چاپ شده باشد. يچمقاالت نبايد در ه 

اند. خواهشمند مقاالتي كه در زمينة راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري نوشته و ارسال شوند، در اولويت بررسي و چاپ 

  هاي آموزشي باشد. هاي آموزش زبان ادبيات و نوآوريسوي شيوهگيري مقاالت بهاست جهت

اي است، حاصل تحقيق انديشه، پيام و يا دعوي و دست كم روش تازهمقالة پژوهشي حاوي يك مسئلة علمي، نظر  

  شود. به روشي علمي و منطقي بيان و اثبات مي پژوهنده و

عنوان، نام و نشاني: صفحة اول عنوان مقاله و نام نويسنده يا نويسندگان عنوان شغلي يا علمي و نام و نشاني كامل  

  آغاز گردد.  صفحة دوم نيز با عنوان و چكيدة مقاله

  تر باشد.سطري بيش A4 24صفحة  15مقاله روي كاغذ (يك رو) در صورت امكان تايپ شود. حجم مقاله نبايد از  

 

 

 

 

 

  



  ساختار مقاله

  منابع ؛نوشتپي ؛گيرينتيجه ؛متن(طرح مقدمات، بحث) ؛مقدمه ؛چكيده

  ها آمده، به فارسي همراه كليدواژهدست كار و نتايج بهحداكثر ده سطر، شامل مسئلة تحقيق، روشچكيده: ـ 

   شامل طرح موضوع يا مسئلة تحقيق، ضرورت و پيشينة تحقيقمقدمه: ـ 

صورت آماده براي چاپ ارائه شود و تا حد امكان جاي آناين بخش از مقاله بايد تا حد امكان به ها:نمودارها و شكلـ 

ها نيز به ترتيبي گذاري جدولو آشكار باشد. و شمارهها بايد روشن ها در متن اصلي مشخص شود. مندرجات جدول

  آيد.باشد كه در متن مي

  در ذكر منابع و مĤخذ در پايان مقاله، الگوي زير بايد اعمال شود: :ارجاع شيوهـ 

ناشر، ، محل چاپ، تعداد جلد، نوبت چاپ نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، نام كتاب، نام مترجم يا مصحح، كتاب: 

  تاريخ نشر.

  نام نويسنده، عنوان مقاله، نام نشريه، دورة مجله، شمارة مجله.نام خانوادگي، مجالت:  

 كنندة مجموعه. نام خانوادگي نويسنده، نام، عنوان مقاله، نام مجموعه يا كتاب، نام و نام خانوادگي تدوينها: از مجموعه 

 ناشر، تاريخ نشر، شمارة صفحه، ابتدا و انتهاي مقاله.  محل نشر: 

نام و نشاني پايگاه اينترنتي با قلم ايتاليك، تاريخ  نام خانوادگي نويسنده، نام نويسنده، عنوان موضوع، هاي وب:پايگاه 

 آخرين بازنگري در پايگاه. . 

يد. نام خانوادگي، نويسنده، سال نشر: شماره تمام ارجاعات بايد در داخل متن دقيقاً به اين صورت بيا ارجاعات: 

 )1375: 14كوب، زرين. (صفحه



نوشت كه در گونه توضيحي با شماره به پيشود و هرگونه توضيحي نوشته نميدر پاي صفحات مقاله هيچ نوشت:پي 

  گردد.آيد منتقل ميپايان مقاله و پيش از منابع و مĤخذ مي

 
  

  وزش زبان و ادب فارسينامه رشد آمپست الكترونيك فصل
adabiyatfarsi@roshdmag.ir 


