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اي پژوهشی، آموزشی  فصلنامه پازند، نشریه

و  رسانی در زمینه علم زبان است و اطالع
از طریق سامانه  این شمارهتمامی مقاالت 

  .  سی استنشریه به طور رایگان قابل دستر
   :نشانی فصلنامه 
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  به هیچ نهاد یا سازمانی وابسته نیستپازند.  
هاي پازند بیانگر آراي نویسندگان است مقاله.  
 ها آزاد است پازند در ویراستاري مقاله.  
 شوند هاي ارسالی برگردانده نمی مقاله.  
 نقل مطالب پازند با ذکر مأخذ مانعی ندارد. 

  



  
  :اعضاي هیئت تحریریه

  به ترتیب حروف الفبا
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  ژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیدکتر ایران کلباسی                  استاد، پ

  دکتر ارسالن گلفام                 دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقاله و ارسال راهنماي نگارش

شناسی و شناسی همزمانی و تاریخی، ترجمهنظران در مباحث زباناز پژوهشگران و صاحب
به  نشریه از طریق سامانهود را در چارچوب موارد زیر شود مقاالت خآموزش زبان دعوت می

  . ارسال نمایند  www.pazand.ir  نشانی
  .ها فارسی استزبان مقاله -
هاي ارسالی نباید در نشریه دیگري به چاپ رسیده باشـد و یـا بـراي چـاپ بـه طـور       مقاله -

  .رسال شده باشدهاي دیگر اهمزمان به نشریه
  . گیردکلمه پس از داوري در اولویت چاپ قرار می 5000هاي با حجم مقاله -
  .واژه کلیدي ضروري است 5تا  3نگارش چکیده فارسی و انگلیسی  به همراه  -
، نـام محـل خـدمت یـا محـل      )e-mail(نام، نشانی، شماره تلفن، نشانی پست الکترونیکی -

در صـفحه مجـزا در خواسـت    )هیئت علمی بـودن نویسـنده  درصورت ( تحصیل و درجه علمی
  . شودمی
هـا  ها و فرضیهگردد مقاله ارسالی، مقدمه، بیان صریح پرسشاز نگارندگان محترم تقاضا می -

  . گیري را به همراه داشته باشدو نتیجه
ه صـفحه را  در متن مقاله، هنگام ارجاع به منابع، داخل پرانتز نام نویسنده، تاریخ نشر و شمار -

  .ذکر کنید
  .براي تنظیم فهرست الفبایی منابع پایان مقاله رعایت ترتیب زیر الزامی است -

عالمـت نقطـه،   نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، تاریخ انتشار اثر داخل پرانتز،  -الف
  ، مکان انتشار و نام موسسه انتشاراتی)ایتالیک(نام کتاب

عالمـت نقطـه،   نویسنده، تاریخ انتشار اثر داخل پرانتـز،   نام خانوادگی نویسنده، نام -ب
مکـان انتشـار و نـام موسسـه     ) ایتالیـک (، نام کتـاب یـا مجلـه   )داخل گیومه(نام مقاله 

  انتشاراتی، شماره مجله، صفحات
  .در ارتباط با منابع اینترنتی، ذکر نشانی دقیق سایت ضروري است -
هاي فرعـی یـاقوت   سیاه، عنوان 14ن متن یاقوت هاي اصلی درو، عنوان 12قلم متن میترا  -

  .سیاه 12
  . 24، طول 17عرض : ، اندازه صفحه 2,5ها از هر طرف حاشیه -
  
 



   


