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راهنماي نويسندگان :
هدف و زمينﻪ

فصلنامه مطالعات شبه قاره با هدف گسترش دامنه تحقيﻖ و پژوهش و آشنايي ﻋﻼقه مندان با
مسايﻞ حوزه ﻋلوم انساني كشورهاي شبه قاره منتشر مي شود .بنابرايﻦ مقاﻻتي را مورد بررسي قرار

مي دهد كه در ارتباط با مسايﻞ ادبي ،هنري ،ديني ،آموزشي ،سياسي ،اقتصادي ،تاريﺨي ،ﺟﻐرافيايي،
باستانشناسي ،ﺟامعه شناسي ،مردم شناسي و...حوزه كشورهاي هند ،پاكستان و بنگﻼدش باشد.

زبان نﺸﺮيﻪ

ايﻦ نشريه ،آخريﻦ دستاوردهاي ﻋلﻤي و مقاﻻتِ حاصﻞ پژوهش هاي استادان و دانشجويان
دانشگاه هاي داخﻞ و خارج كشور را در سه شﻤاره به زبان فارسي و يك شﻤاره به زبان انگليسي
چاپ مي كند.

نحوه درياﻓﺖ و بﺮرسي مقاﻻت از طﺮيﻖ سامانﻪ الكتﺮونيكي

كليه مراحﻞ از ارسال مقاله ،ويرايش ،پﺬيرش و  ...الزاماً بايد از طريﻖ پنﻞ كاربري شﺨص در
سايﺖ فصلنامه به آدرس  jsr.usb.ac.irانجام شود و ارسال مقاله و انجام اصﻼحات از طريﻖ ايﻤيﻞ
يا ارسال پستي مقاله قابﻞ قبول نيسﺖ .ايﻤيلي كه توسط سامانه در هر مرحله به كاربر ارسال مي
شود صرفاً ﺟهﺖ اطﻼع رساني اسﺖ تا كاربر به پنﻞ كاربري خود مراﺟعه كند.

با توﺟه به ثبﺖ كامﻞ مشﺨصات نويسندگان در بﺨش ارسال مقاله ﻻزم اسﺖ نويسندگان فايﻞ

مقاله را بدون مشﺨصات ارسال نﻤايند .بديهي اسﺖ هر گونه اشاره در متﻦ مقاله كه منجر به افشاي
هويﺖ نويسندگان شود برخﻼف شيوه نامه تدويﻦ مقاله بوده و مقاله ﻋودت داده خواهد شد.
نحوه بﺮرسي مقاﻻت

مقاﻻت رسيده از طريﻖ سامانه ي الكترونيكي ،توسط هيأت تحريريه مورد بررسي مقدماتي قرار

مي گيرد و چنانچه مناسب تشﺨيص داده شد ،از طريﻖ هﻤان سامانه ﺟهﺖ ارزيابي براي سه نفر از
داوران صاحب نظر ارسال مي شود.

پﺲ از دريافﺖ پاسخ داوري ،نتايﺞ دوباره در هيأت تحريريه مطرح مي شود و چنانچه حداقﻞ

نظر  ٢تﻦ از داوران ﻋلﻤي مثبﺖ باشد ،مقاله)درصورت درخواسﺖ داوران( ﺟهﺖ انجام اصﻼحات

براي نويسنده مسؤول مكاتبات ارسال خواهد شد .پﺲ از اصﻼح ،مقاله مجدداً مورد ارزيابي قرار

مي گيرد و چنانچه اصﻼحات خواسته شده به طور كامﻞ انجام شده باشد بار ديگر در هيأت تحريريه
مطرح مي شود و در صورت تأييد ،در نوبﺖ چاپ قرارمي گيرد.

براي اينكه مقاﻻت شﻤا با بي طرفي كامﻞ مورد ارزيابي قرار گيرد ،نام و مشﺨصات نويسنده يا

نويسندگان از مقاله حﺬف مي شود .بنابرايﻦ پﺲ از ثبﺖ نام در سامانه نشريه ،در ارسال فايﻞ اصلي
مقاله نسبﺖ به حﺬف نام ومشﺨصات خود اقدام فرماييد.

ساختارمقاﻻت

ﻻزم اسﺖ تا نگارش مقاله بر اساس »قالب مقاﻻت فﺼلنامه« كه در سايﺖ مجله و در قسﻤﺖ
راهنﻤاي نويسندگان قرار دارد باشد .هﻤچنيﻦ نويسندگان محترم در هنگام نگارش مقاﻻت ساختار
زير را رﻋايﺖ نﻤايند:
 -١ﻋنوان مقاله بايد كوتاه و دقيﻖ و توصيﻒ كننده محتواي مقاله باشد.

 -٢چكيده شامﻞ تعريﻒ مسأله ،ضرورت تحقيﻖ ،نتيجه اصلي و روش كلي در  ١٥٠تا  ٢٠٠كلﻤه
به دو زبان فارسي و انگليسي مي باشد.

 -٣واژگان كليدي شامﻞ سه تا هفﺖ كلﻤه اختصاصي و كليدي مقاله اسﺖ.
 -٤مقدمه شامﻞ زمينه پژوهش ،طرح اهداف تحقيﻖ ،پيشينه تحقيﻖ و احياناً سؤاﻻت و فرضيه هاي
تحقيﻖ مي باشد.

 -٥بحﺚ شامﻞ تحليﻞ ،بررسي ،استدﻻل و  ...اسﺖ.

 -٦نتيجه شامﻞ ﺟﻤﻊ بندي كلي يافته هاي تحقيﻖ خواهد بود.
 -٧منابﻊ شامﻞ منابﻊ مورد استفاده در مقاله اسﺖ كه به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان
مرتب شده اسﺖ .ترﺟﻤه ي منابﻊ شامﻞ منابﻊ فارسي و احياناً ﻋربي اسﺖ كه به انگليسي

برگردانده شده و سال چاپ اثر نيز به ميﻼدي محاسبه شده اسﺖ.

 -٨مجله فقط مقاله هايي را خواهد پﺬيرفﺖ كه حاصﻞ نوآوري و پژوهش نويسندگان در زمينة
مطالعات شبه قاره باشد.

 -٩حجﻢ مقاله نبايد از  ٢٠صفحة  A٤تايﭗ شدة  ٢٤سطري تجاوز نﻤايد.
 -١٠ارﺟاﻋات داخﻞ متﻦ بايد بيﻦ دو پرانتز قرار گيرد به ايﻦ صورت ):نام خانوادگي نويسنده ،سال
انتشار اثر و شﻤارة صفحه(.

 -١١منابﻊ مورد استفاده در پايان مقاله و به ترتيب الفباييِ نام خانوادگي نويسنده ،به صورت زير قيد
گردد.

 -كتاب :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،ﻋنوان كتاب ،شﻤاره ﺟلد ،نوبﺖ چاپ،

نام مترﺟﻢ ،مصحح يا گردآورنده ،محﻞ نشر :نام ناشر ،سال انتشار

 -مقاله :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،ﻋنوان مقاله ،نام نشريه ،دوره /سال ،محﻞ

انتشار :شﻤاره صفحات مقاله ،سال انتشار

 -مجﻤوﻋه مقاﻻت :نام خانوادگي ،نام)نويسنده يا نويسندگان( ،ﻋنوان مقاله ،نام ويراستار يا

گردآورنده ،نام مجﻤوﻋه مقاﻻت ،محﻞ نشر :نام ناشر ،شﻤاره صفحات مقاله ،سال انتشار
 -١٢معادل ﻻتيﻦ كلﻤات داخﻞ پرانتز و مقابﻞ كلﻤة فارسي درج گردد.

 -١٣پﺬيرش مقاﻻت پﺲ از داوري مشاوران ﻋلﻤي برﻋهدة هيأت تحريريه مجله اسﺖ.

 -١٤مقاله بايد در با نرم افزار wordباﻻتر از نسﺨه  ٢٠١٠تايﭗ گردد .در اندازه ورق  A٤حاشيه
از باﻻي صفحه  ،٦از پاييﻦ  ،٥,١از راسﺖ و چﭗ كاغﺬ  ٤,٣سانتي متر باشد.

 -١٥مجله در ويراستاري ادبي مقاﻻت آزاد اسﺖ.

 -١٦مسؤوليﺖ ﻋلﻤي و حقوقي مطالب درج شده در مقاﻻت برﻋهدة نويسندگان آنهاسﺖ.
 -١٧مقاﻻت به ترتيب الفباييِ نام خانوادگيِ نويسندگان در مجله درج خواهد شد.

 -١٨اطﻼﻋات مربوط به رتبة ﻋلﻤي ،محﻞ كار ،آدرس و شﻤاره تلفﻦ و نشاني پسﺖ الكترونيكي
نويسنده مسئول )پسﺖ الكترونيك دانشگاهي يا ملي( حتﻤاً بايد هﻤراه مقاله باشد.
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