
مشترك بین المللی مطالعات زبان و ادبیات  دومین کنفرانس« آن درنگارش مقاله و ارائه  يهنامشیوه

 »کردي و فارسی

  
(به  هاادبیات کردي یا ادبیات تطبیقی کردي و سایر زبان يهدر زمیناولویت پذیرش با مقاالت اصیل پژوهشی   -

 است.ویژه فارسی و عربی) 

باشد و در تهیه و تنظیم آن، اصول اخالق علمی رعایت  یسنده / نویسندگانحاصل تالش علمی نو مقاالت ارسالی -

 باشد.نشده  و یا همزمان براي همایش دیگري ارسال و قبالً در جایی دیگر منتشرشده 

یز بر هاي نگارشی استاندارد رسم الخط کُردي نوشته شود و مقاالت فارسی نمقاالت کُردي باید بر اساس شیوه  -

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی نوشته شود. يهناماساس شیوه

واژه)،  7 تا 5(بین نویسی)، کلیدواژهاژه، براساس معیارهاي صحیح چکیدهو 250مقاله باید شامل چکیده (حداکثر  -

و بررسی، حث گرفته و...)، بهداف، پیشینه و سیر مطالعات صورتهاي تحقیق، اها و پرسشمقدّمه (بیان مسأله، فرضیه

هاي بلند از پذیرش مقاله علمی همایش يهباشد. دبیرخان A4 يهصفح 20نهایت در کل مقاله در و  گیريو نتیجه

 واژه) معذور است. 8000(بیش از 

گذاري شود و عناوین فرعِی هاي مختلف مقاله (همچون مقدمه، پیشینه، مبانی نظري و...) شمارهعناوین بخش -

-2/  -2/  -1-3-1 /-3-1/  -2-1/  -1-1مشخص شود (مثًال  از راست به چپ شماره فرعیهر عنوان نیز با درج 

1-.( 

 کردي و فارسی باشند. يهتمام مقاالت ـ صرف نظر از زبان مقاله ـ باید داراي چکید -

 ،)فارسی براي مقاالت(  B Lotus فونت، Unikurd Hejar فونت  و13 فایل مقاله به صورت تایپ شده با قلم  -

و مطابق با معیارهاي استاندارد  word 2016 يهدر برنام ،)براي مقاالت عربی(  Traditional Arabic و فونت 

 نویسی ارسال شود. مقاله

 متر باشد. میان سطرها یک سانتی يهفاصل -

) Boldهاي مختلف مقاله با قلم درشت (و سایر عناوین بخش 14) شماره Boldعنوان مقاله با قلم درشت ( -

  نوشته شود. 13شماره 

 در پایان مقاله آورده شود. Times New Roman 12  ها با قلمانگلیسی همراه با کلیدواژه يهمتن چکید -

 نوشته شود.Times New Roman  و فونت 11 هاي التین در متن مقاله با قلمواژه -

عناوین و اصطالحات خاصّی که نویسنده  همچنین .معادل التین کلمات در درون متن بین کمان () نوشته شوند -

 ن با الفباي فونتیک در درون متن بین کمان ()شاداند تلفظ صحیح آنها در مقاله درج شود، معادل التینالزم می

 آورده شود.



 يهن تحصیالت و مرتبنام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، میزا مشخصات نویسنده/ نویسندگان شامل  -

کردن نویسنده مسئول، آدرس ایمیل نویسندگان، وابستگی سازمانی نویسندگان (نام دانشگاه و...)، ، مشخص علمی

 آدرس کامل پستی به همراه کد پستی و شماره تلفن باشد.

صفحه / صفحات) نوشته شود،  يهمؤلّف، سال انتشار: شمار، به صورت (نام کمان ()ارجاعات در متن مقاله بین  -

 .)47: 1395 ،سجادي( براي مثال:

 ).20شته شود؛ براي مثال: (الرحمن: نوام سوره: شماره آیه) داخل کمان ارجاعات قرآنی به صورت (ن  -

متر از سمت راست، درج سانتی 1,5سطر به صورت جدا از متن، با تورفتگی  3هاي مستقیم بیش از نقل قول -

 شود.

فاصله حتماً رعایت شود. مثال: ر موارد الزم نیمنویسی تایپ شوند. همچنین دها بر اساس معیارهاي جداواژه -

 اند و...ایم، شدهشود، گفتهها، میقرن

ویرگول، دونقطه، عالمت پرسش، عالمت تعجب و... باید به کلمه قبل از عالئم نگارشی مانند نقطه، ویرگول، نقطه -

یا گیومه بدون فاصله با پرانتز یا  بعدي یک فاصله داشته باشد. کلمات داخل پرانتز يهخود چسبیده باشد و با کلم

گذاري در پایان کلمات یا عباراتِ داراي پرانتز نقطه». ادبیات«هاي پیش و پس بیایند؛ براي مثال: (ادبیات) / گیومه

 ».               ). / «47: 1396یا گیومه نیز پس از پرانتز یا گیومه انجام بگیرد؛ براي مثال: (سجادي، 

 .در متن به آنها ارجاع داده شده است  اله صرفاً منابعی باشند کهمنابع پایان مق -

به شرح زیر آورده   APA در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده با پیروي از روش منابع -

 شود:

مصحّح، محل نشر: نام  . نام مترجم یانام کتاب(تاریخ انتشار داخل پرانتز).  نوادگی، نام نویسنده.نام خا کتاب: ـ

 ناشر، نوبت چاپ.

، دوره / نام نشریه. »عنوان مقاله«(تاریخ انتشار داخل پرانتز).  .نویسندگان نام خانوادگی، نام نویسنده / له:ـ مقا

 صفحات مقاله. يهسال، شماره (پیاپی)، شمار

نام مجموعه . »عنوان مقاله«(تاریخ انتشار داخل پرانتز).  .نویسندگان نام خانوادگی، نام نویسنده / ها:ـ مجموعه

 صفحات مقاله. يه، نام ویراستار یا گردآورنده، محل نشر: نام ناشر، شمارمقاالت

(تاریخ درج مقاله یا نوشتار در سایت اینترنتی  .نویسندگان نام خانوادگی، نام نویسنده / نتی:هاي اینترـ سایت

 .تینام و نشانی سایت اینترن. »لهعنوان مقا«داخل پرانتز). 

 مقاله در اولویت پذیرش قرار نخواهد گرفت. ،نامهاین شیوهارسالی با  يهدر صورت منطبق نبودن مقال -


