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 داستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 دانشگاه رازی

 م اا مفااشگ هصاحب امتیاز: 

 تصّن جرانتشار:  تناوب

 ت  سیزبان نشریه: 

مالکت  ااکیم–چ پیمقالب انتشار: 

 تخصمصیم مف سشما ۀن ممنوع داوری:

 الا مماش اییل: وئمدیر مس

 جه اگا مصف  سردبیر: 

 نغالج ض مس ل ا مدیر داخلی: 

 ت ط رمکالهچا نویراستار علمی: 

 ج یمماشید ویراستار انگلیسی: 

 اس ی معییی کارشناس مجلّه: 

  ض ییمهد آرایی و تدوین:  صفحه

فتتن مم معّش مااس ای،مماف ام تک ج اش ه،م  غما  یشم،مفااشگ هم اا ،مفااشکد منشانی: 

 فااشگ هم اا مفاست ایماف ام تپژ هشن جۀمتصّن جۀم

 4014414-141صندوق پستی: 

 adabiatdastani@razi.ac.irرایانامة مجلّه: 

 74334243173 تلفن:
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 اهداف:

هن  مما تق ءمۀن خ م  ای م مفاست ن،مۀن س ادنماظ یرم:فاهدافاست ایم  مماف ام تتصّن جۀمپژ هشن جۀم
  ایننیمکالسنناکم مج، صنن ،مج، هتننیمجک تنن م ممماف امنن تماشیسننی،ما تقنن ءمۀننن خ ماااننشی مفاسننت ن

 ایمف مجحش هن  میینلمممفاسنتمماف امن تمپژ هشمف ماجانۀمتخصمصنیمماشیسیمج، ص ،مه  مفاست نمسبک
مۀشف.مجنتش مجی

 ها: زمینه

اشیسی،ماقدمفاسنت نمممه  مفاست نمسبکمه  ماف ی،مجکت مۀن سی،مۀن سی،مگشارمن سی،مس خت  ۀم  ای 
فاست ای،ماث گناا  ممماف ام تۀن سی،مسا متحشمالتمی مت  یخممعن ص مفاست ن،م یخ مه  ماف ی،م ماظ یمر

فاست ایمکهن ،ممماف ام تی متأثا پای  م مجس ئلم ان جتنیم مس ی مجشضشع تمج تبطم  مفاست نم م  ای ،م
 فاست ایمج، ص .ماف ام ت

 

 :)براساس مرتبة علمی و ترتیب الفبایی( هیأت تحریریة نشریه
 استاد: 

مت  سی(،مفااشگ هماصفه نماف ام ت)ا  نم م،مخشااس   مفم  اتیح شج

مت  سی(،مفااشگ همک فست نماف ام ت)ا  نم مسامدماح دمپ  س ،م

مت  سی(،مفااشگ همساست نم م ّشچست نماف ام ت،م)ا  نم مجه اتاغج یممخّاّیم

 ت  سی(،مفااشگ همل ست نماف ام ت)ا  نم معّیمحاد  ،م

مت  سی(،مفااشگ هم شعّیمسان ماف ام ت مم)ا  نجهد مۀ یفا ن،م

مت  سی(،مفااشگ همۀا ااماف ام ت)ا  نم ماکب مصا فکشه،م

مت  سی(،مفااشگ هم شعّیمسان ماف ام ت)ا  نم معّیمجح د ،م

 دانشیار:

مت  سی(،مفااشگ هم اا ماف ام ت مم)ا  نجح مدمج افمای اای،م

ما ت  سی(،مفااشگ هم اماف ام ت)ا  نم مجشسیمپ اا ن،م

مت  سی(،مفااشگ هم اا ماف ام تسشس مجب  ،م)ا  نم م

مت  سی(،مفااشگ همۀ هدماف ام تالّههی،م)ا  نم ممۀهالمخّال
مت  سی(،مفااشگ هم اا ماف ام تغالج ض مس ل ا ن،م)ا  نم م

مت  سی(،مفااشگ هم اا ماف ام ت)ا  نم مالا مماش ایی،م
 



 
 

 داستانی ادبیّاتپژوهشنامة مقاالت نگارش  ةنام یوهش
)ی ماشیسندگ ن(م شفهم مف ماش یۀمفیگ  مجنتش ماشدهم  ۀدم مج فاجیمکرمفا   مآنمف مجق لرم  یدمح صلمپژ هشماشیسندهمم-

ممای مجلّهرم رمپ ی نما ساده،م رمجلّهۀمفیگ  ما س لماششف.

مجسئشلا مجحتشام مجط ل مجند جمف مه مجق لرم  عهد ماشیسندهماس .م-

 ساختار مقاله

هن  مممت تا مۀ جلمعننشان،مچکانده،م ا هممم راس .مجق لرممگا  ملرف آجد،م حثم م   سیم ماتاۀ جلمسرم خشمکّی؛مجق لرمم-

ه ،متشنکه م مماشۀ گا  ،مپیماتالرم،پاک  ماصّیمجق لرمی م خشمتحّال،م حثپژ هش،مپاشانۀم ا ه(،مجقدمجر،مم0ت مم5کّاد م)

ا جگناا  مآنممم  ۀد.مچن اچرمالا م  ۀدم خشمجستقّیم رمچ  چشبماظ  ماختصن  مفافهمۀنشف،م ن ا ممممقد فاایم مکت  ن جر

تشااندم ن ممممگا  مجتن س م  مانش مجق لنرمجنیممممه  مپاک  ماصّی،م حثم ماتالرم خشماامیکمعنشانمجفهشجیماستف فهمۀشف.م خش

 ف مالیاجنیممهن  مکن   مممه  مجتف  تیما ائرمۀشف.م جشفم خشیم ن عنشانم   مپنژ هشم ن ا مپنژ هشممممم ند معن  ی م م خش

مااد،مقد فاایم مسپ سگیا  مکناد.اامکس ایمکرمف متهاۀمای مجق لرماقشیمفاۀترتشااادمگا  مجیاس .مف مض  مپسمااماتالر

 متن مقاله

مت  سیماس .ما  نماش یرم.1

متنظاممۀشف.ماگ   مجق لرم  پ یۀمفستش مخطهمت  سی،مجصشمبمت هنگست نما  نم مافبمت  سیم.2

ف مم( صش تماجک نماامای المفااشگ هیماستف فهمۀنشفمف)ا جرم ای ا  ماشیسندهمی ماشیسندگ نمه  اهم  مف جۀمعّ یم ماش ایمم.3

ماشیسند مجسئشلم  مست  همجشخهصمۀشف.ممصفحۀماخس مقادمۀشف.

میک مۀشف.م)ف مصفحۀمچکاد مااگّاسی(م رمالتا ا ما  ماشیسندهم مف جۀمعّ یمم.4

:م1302مکنشب،ممین مثن ل:م)ا مماشیسنده،مس لم مصفحرمیک مۀنشف؛مجمخ اشافگیما ج ع تمجت م  یدمفاخلمپ ااتیم رمت تا ما  مم.5

م(.254

مۀشف.م الت صّرمپسماامت  سیمآنمفاخلمپ ااتیمف مجت مجق لرمیک مم،اس جیمخ  م ماصطالح تمالتا م مت کاب تمخ  جیم.4

ماشۀ مف مآخ مجت ،مپسمااماتالرم مقبلماامجن  عمآ  فهمۀشف.مه  مپ یا مصفح تم رمصش تمپیمت  جیمپ اشۀ م.0

مف:  یدم رمت تا مالفب ییم م رمگشاۀمای میک مۀشجن  عم مجآخامپ ی ایمم.4

 الف: کتاب

،مان  مجتن جممین مجصنحمو،ماش ن مممممم(اشیسنیمکجصش تم ر) ا  مکت با  مخ اشافگیم)ۀه ت(،ما  ،مس لمااتش  م)ف  نمپ ااتی(،م

مچ پ،مۀه مجحلهماش :ما  ما ۀ .م

 ب: نشریه

،م(اشیسنیمکنجمصنش تمم نرم)ما  ماشن یرم)ف  نمگاشجر(م«مشانمجق لرعن»ا  مخ اشافگیم)ۀه ت(،ما  ،مس لمااتش  م)ف  نمپ ااتی(،م

م)اام مت م (مصفح تمجق لر.م،ف   مااتش  ،مۀ    ماش یر

 چه  



 ج: مجموعه مقاالت

انن  م)ف  نمگاشجننر(،مانن  مگ فآ  انندهمینن م ی اسننت  ،ممم«معنننشانمجق لننر»انن  مخنن اشافگی،مانن  ،مسنن لمااتشنن  م)ف  نمپ ااتننی(،ممم
م،مجحلماش :ما  ما ۀ ،مۀ    مصفح تمجق لر.م)ماام مت م (م(یاشیسکجصش تم ر)مجق التمجل شعر

 های اینترنتی د: پایگاه

صنش تمم)ف  نمگاشجنر(،مان  م ماشن ایماینت اتنیم نرممممم«معننشانمجشضنش مم»،م)ف  نمپ ااتنی(ممآخن ی متن  یخممم،ا  مخن اشافگی،مان  مم

م.(اشیسیمکج

 نامه هـ: پایان

،مجقطعمتحصاّی،ماست فم اهن ن :مم(اشیسیکجصش تم ر)معنشانپ ااتی(،ما  مخ اشافگیمفااشلش،ما  مفااشلش،مس لمفت  م)ف  نم

م)پسماامف ماقطر،ما  مخ اشافگیِماست ف(،مجحلهمفااشگ ه:ما  مفااشگ ه.

م. فاق ا گمشجراۀ، ه مف مفاخلمگم م ما  مجق التماشیسیکجه مف مفاخلمجت م رمصش تمما  مکت بم-1

م فف:ه م رمصش تمای متنظامم ما س لمگمح ۀارم-17

 .Singleسط ه مم(،مت صّۀ2چپمم ،م اس م5/2پ یا م مه م)  الممح ۀار

م.مۀشفۀ، ه مف مجد لمت یپمم.17

مصفحرم  ۀد.م27حلممجق لرماب یدم اشماامم.11

م)ارمف می مچندمت صّرمی م د نمت صّر(مگاا  م ا مکّ  تم ع ی مۀشف؛م ا مکّ  تمیکمت صّرم جشفمفاۀترم  ۀدمت صّرم.12

مخشکف س :مس فم م

م مخشکمغّط:مس ف خشک/مس ف مخشک/مس فم خشک/مس ف

مچسبند:مه  مخشفمجیمهمت صّرم رم ا مج ع،م  ماام«مه »است  ا  م م«مجی/مه ی»م.13

مه م   /مگلمف س :مجی

مجیم   /مگّه /مگلمه /مغّط:مجا   م

مۀشف.مایل فمجی«م-+Ctrl»ت صّرم  مااتخ بمجحلهمجش فماظ م مگ تت مکّاده  مماام

مآیند:مئمماگ  ۀیم د نمت صّرماامس  م اس م م  میکمت صّرماامس  مچپمجیعالم.14

مف س :مهل  مکشت ه،مهل ییمف مح تیماس .

مهل ییمف مح تیماس .،./مهل  مکشت ههل ییمف مح تیماس م،مغّط:مهل  مکشت ه

مۀشف:می  د،ماشۀترمجیمف مج ییمکرمف متّفهظما شفمجی«متشدید»م.15

مّاقت،م لام /متّفهظ/مخطهماست،

مم:،مجث لاشیسندماجم ماگ مف متّفهظما شفماا  د،مآنم اما ی

م  م   مآنمخطمکشاد.

مجق لرمآاافماس .م می م ی ایشمم فم،تصّن جرمف مقبشلم.14

مگ فف.مجق التما س لیم رمهاچمعنشانمجست فما یم.10

مرما س لمگ فف.مجلّه رم ای ا جۀمم(،Boldتات ه مه  نمقّم،م لیم) B Zar 13  مقّمم Word 2003مۀجق لرم  یدمتح م  ا جم.14

 پنج



مم. ۀد ه  اهم میک ما  م  مف مجق لرمتأیادماست فم اهن  م  ما جرم  یدممجق التمجستخ جماامپ ی نم.11

فیگ  ما س لماک فهم  ۀدم مت ماج ایمکرمتکّافمآنمف ممۀلّهجاج نم  ا مخشفم امهممۀدما  یدمکرمجق لاشیسندهم  یدمت،همم.27

ض   تمم؛م  ا مای مجنظش تما س لماکندصماشدهماس ،مآنم ام  ا مفیگ مجلالهجشخهمفاست ایماف ام تن جۀمپژ هشمۀتصّن ج

 م: م رمه  اهمجق لرم رمفتت مای متصّن جرما س لما  یداجض مم،ص تمخشاسترمۀدهجت مای م ام  مجشخهم،فا فمهنگ  ما س لمجق لر

م

م

 ۀش

 باسمه تعالی

 

 تعهدنامه
 

ج ا .................ماشیسند مجسنئشلممم س اد؛مای  رماطهال مجیمفاست ایماف ام تپژ هشن جۀمّن جۀمس ف ا متص

 مجق لۀم....................................................مض  مپای  مت   مجس ئلمحقشقیمای مجق لرم متأیادمصحم

تالنۀمقط،نیمااسنش مهانأتمتح ی ینۀمممممما  یممت ماج نماعنال ماماطالع تمعّ یمجند جمف مآن،مت،هدمجی

مفاست ای،مای مجق لرم ام  ا مهاچمجلّرمی مه  یشیما س لمان  یم.ماف ام تپژ هشن جۀم
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