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مخاطبان مینر میت انند با مراجعه به سامانة فصلنامة نقد ادبی صاحب صفیة اخصی ا ند.
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گسنرش اير هةكا مهات نظم و قتت و به وش سانی فرايند اننشا مجله يا م فرمايند .اش اين
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راهنماي نگارش و شرايط پذيرش مقاله
 .4مقاله به ترتابت اامل چكاده ( 214واژه)ت واژههام کلادم (حداکثر  0تا  7کلةته)ت آمتدت
بیث و بر سی و نناجهگارم بااد .مجله اش پذيرش مقالتههتام بلنتد (بتاز اش  7هتاا واژه)
معذو است .سمالخط مجله براسا

سن

خط مصت

فرهنگستنان شبتان و ا

و عايتت نیمفاصله

تايپ الاامی است.
 .2مشخصات ن يسنده يا ن يسندگان (نا و نا خان ا گیت مرتبة علةیت نا انشگاه يا مؤسسة
میل اانغالت نشانیت تلفن و و نگا )

صفیة جداگانه ذکر ا .

 .0ا سال چكاد انگلاسی ( 214واژه)

صفیهام جداگانهت اامل عن ان مقالهت نا ن يستنده/

ن يسندگانت مؤسسه /مؤسسات منب ع و تبة علةی آنان الاامی است.
 .0منابع م

اسنفا ه

مننت

پايان مقاله و براسا

ترتاب الفبايی نا ختان ا گی ن يستنده

كتاب :نا خان ا گیت نا (تا يخ اننشا ) .نام كتاب (حروف م

و سااه بتا اتةا ه قلتم

 .)44نا و نا خان ا گی منرجم .جلد .ن بت چاپ .میل نشر :ناار.
مقالة منتشرشده در نشريه :نا خان ا گیت نا (سال اننشتا )« .عنت ان مقالته» .ناام نشاريه

(حروف م

و سااه با اةا ه قلم  .)44و ه (اةا نشريه) .اةا صفیات.

مقالة ترجمه شده در نشريه :نتا ختان ا گیت نتا (ستال اننشتا )« .عنت ان مقالته» .نتا و
نا خان ا گی منرجم .نام نشريه (حروف م
اةا صفیات.

و سااه با اةا ه قلم  .)44و ه (اةا نشريه).
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(ن يسندگان) به ارح شير آو ه ا :

فصلنامة علةی -پژوهشی نقد ادبی.

است (آخرين ويرايز) .مقاله با قلم  B Lotusو اةا ه  40تايپ ا

فا ستی

سال  / 42اةا ( 03ويژهنامة بان انهام)

0

پايگاه هاي اينترنتی :نا خان ا گیت نا (ستال اننشتا مقالته)« .عنت ان مقالته» .ناام نشارية

و سااه با اةا ه قلم  .)44و ه .تا يخ مراجعته بته ستايت .نشتانی

الکترونیکی (حروف م
قاق پايگاه ايننرننی.
 .1ا جاعات

منن مقالهت بان پراننا (نا خان ا گیت سال :اتةا صتفیه /صتفیات) ن اتنه
منن ج ا  .نقلق لهتام مستنقام بتاز اش چهتل واژه

ا  .منابع التان به هةان اكل

بهص ت جدا اش منن بتا تت فنگی ( 4/1ستاننیمنتر) اش طترف استت و بتا قلتم اتةا 42
تنظام ا .
 .1نا کنا ها اخل منن بهص ت سیاه و مورب (قلم اةا  )42و نتا مقتاالتت اتعرها و
اسنانهام ک تاه اخل گا مه قرا گار  .معتا ل التتان استامی و اصتطالحات و ناتا مطالتب
ت ضایی

پین ات ج ا .

 .7پذيرش مقاله مشروط به تأياد ا ام ن يسندگان است .مقاله نبايد
اخل يا خا ج اش کش
ن يسندگان م ظف اند

و يا

هاچيک اش مجلههام

مجة عهمقالههام هةتايزهتا چتاپ اتده بااتد .ن يستنده/

ص تی که مقالة آنان

جام يگرم چاپ و يا نامة پذيرش چتاپ

آن صا اده استت م ض ع ا به اطالع فنر مجله برسانند.
 .3مجله فقط مقالههايی ا می پذير که به شبان فا سی بت هت

شمانتة نظريته و نقتد ا بتی و

حاصل پژوهز ن يسنده /ن يسندگان بااد.
 .9مجله

ويراسنا م ا بی مقالهت بدون تغاار مین ام آن آشا است .اش پتذيرش مقتاالتی کته

اهنةام ويرايزِ فصلنامه
 .44يافت مقاله

آنها عايت نشده استت معذو يم.

اين فصلنامه فقط اش طريق ثبتتنتا

ساامانة مجا

دانشاگاه تربیا

مدرس به نشانی www.modres.ac.irاست .عالقهمندان پس اش مراجعه به سايتت ثبتنتا
و يافت ما عب ت مقاالت خ

ا به فصلنامة نقد ادبی ا سال کنند.
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