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 موضوعات و كليات

  ايـران   هـاي مرمـت و معمـاري   هاي علمي در زمينـه ها و تجربهپژوهشهدف نشريه مرمت و معماري ايران، انتشار نتيجه
 ت.اس

 هاي پژوهشي مقاله)Research Papers ( و مروري)Review Papers(  بررسـي و ارزيـابي علمـي و در   ، پـس از داوري 
  د.نگيررار ميقچاپ  در نوبتصورت تصويب هيئت تحريريه 

  ورطـ اسـت و بـه    شگراي است كه حاصل تحقيق پژوهعلمي تازه روش كمدستيا  مسئله،نظر، مقاله پژوهشي حاوي يك 
از و كـاري  ، با سپژوهشيفهم بهتر افراد و همچنين تجميع يك موضوع مقاله مروري براي  .شودمنطقي بيان و اثبات مي

داراي  حـث پـذيرد كـه در حـوزه مـورد ب    شود؛ اين نشريه تنها مقاالت مروري نويسندگاني را ميميخالصه و سازماندهي 
 اعتبار سابقه و مرجعيت علمي باشند و يا مقاله را به دعوت سردبير ارسال نموده باشند. 

  و ماننـد   تيادداشـ باشد و نشريه از چاپ ترجمه، گزارش، گـردآوري،   نويسندگان/نويسنده پژوهشيمقاله بايد حاصل كار
 معذور است.  اينها

 شودن با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو منتشر ميدانشجويا هنامپايانه/مقاالت برگرفته از رسال. 

 ددگر درج اول صفحه در نيز رساله يا پژوهشي طرح عنوان باشد، رساله يا پژوهشي طرح از مستخرج مقاله چنانچه  
 هـا ارائـه   همايشت هاي ديگر يا مجموعه مقاالنوشتار ارسالي به نشريه براي بررسي و چاپ نبايد قبالً يا همزمان به نشريه

 .شده باشد

  نظيم شود.تش اصول و آيين نگارمتن بايد سليس و با رعايت  .انگليسي الزامي است هچكيد هارائ فارسي وزبان مقاله 

  ايش يـا ويـر  به عهده نويسنده/نويسندگان اسـت؛ لكـن نشـريه در قبـول، رد      مطالب طرح شده در مقالهصحت مسئوليت
 .نوشتار آزاد است

 ها ممنوع است.ها و كتاباين نشريه بدون ذكر منبع در ساير نشريه در هاي منتشر شدهمقاله استفاده از 

  
 

    

نامه براي پژوهشگراني كه قصد همكاري با نشريات دانشگاه رعايت كليه موارد ارائه شده در اين شيوه
مطرح شده در اين هنر اصفهان را دارند، الزامي است و حق عدم پذيرش مقاالتي كه خارج از ضوابط 

بديهي است هرگونه سرقت علمي و  اند براي دفتر نشريات اين دانشگاه محفوظ استنامه تنظيم شدهشيوه
  يا ساير رفتارهاي غيراخالقي منجر به حذف مقاله از فرايند داوري خواهد شد.
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  هاي فايل ارساليويژگي
 ي نام وحاونسخه كامل مقاله ( doc.و در دو فرمت  شده) تنظيم 2007(حداقل نسخه   Wordافزارنرم در محيط همقال -

  .گردد) ارائه هابخش يك ازدر هيچ نامذكر بدون ( pdf.) و نويسندگاننويسنده/مشخصات 
و به صورت  4A در اندازة آنبندي صفحهو  صفحه 51 حدود حداكثر ،هاي آنبا احتساب تمام بخش ،تعداد صفحات مقاله -
  . انجام شودستوني تك

فحه درج صهر  در پايين نيز صفحه) باشد و شماره Single Line spacing( 1و فاصله خطوط  CM3هر طرف از  صفحاتحاشيه  -
  (صفحه مشخصات شماره نميشود). شود

  
  

  
  

	نوع و اندازه قلم ها

  استفاده كنيد.) مورد استفاده در متن مقاله از جدول زير Fontsها (براي قلم
  اندازه قلم  نوع قلم  محل استفاده
  B Nazanin  14 Bold  عنوان مقاله

  B Nazanin  12  متن فارسي مقاله

  Times New Roman 11  كلمات التين

  B Nazanin  12 Bold  سرتيترها

  B Nazanin 11 Bold  تيترهاي فرعي

  B Nazanin  10  توضيحات جداول و تصاوير

 B Nazanin  10  متن جداول

  BNazanin  ،Times New Roman 10  هانوشتپي

  B Nazanin  12  منابع فارسي

 Times New Roman 11  منابع التين
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  ساختار مقاله
  فايل مقاله بايد به ترتيب شامل موارد زير باشد:

 صفحه اول: عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان مقاله 

 صفحه دوم: عنوان مقاله و چكيده مقاله 

  منابع.نوشتگيري، پيسوم به بعد: متن مقاله (مقدمه، پيشينه تحقيق، روش تحقيق، بحث اصلي، نتيجهصفحه ، 

 .تصاوير و جداول: در نزديكترين محل اشاره شده به آن در متن مقاله  
 ) بخش انگليسي حاوي عنوان مقاله، مشخصات نويسندگان و چكيده انگليسيAbstract.( 

  
  و مشخصات نويسندگان مقاله عنوان مقاله: صفحه اول -

  شامل: نويسندگان همه ) و در زير آن نام و مشخصات كامل چينوسطعنوان مقاله (
فن ، شماره تلشاني پستين ،كاريا محل  مؤسسه محل تحصيليا  ، دانشگاهيا دانشكده گروهرتبه علمي يا تحصيالت،  ،نام و نام خانوادگي

  . و پست الكترونيك
  ...استاد، دانشيار، استاديار، مربي/ دكتري، كارشناس ارشد، كارشناس، دانشجوي رشته ....رتبه علمي شامل:  *

  .اجتناب شود و ... ضمناً در نگارش نام نويسندگان از نوشتن عباراتي مانند دكتر، مهندس
  مثال: فرهاد سبحاني  دانشجوي كارشناسي ارشد، دانشكده هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر اصفهان.  

  صورتي كه نام شهر جزو نام دانشگاه نبود به صورت: دانشگاه ......، شهر. آورده شود در *

   عنوان مقاله و چكيده فارسي مقاله :صفحه دوم -

 هاي مهم وتهو ياف هش، روش پژوهشها/اهداف پژوچكيده شامل بيان مسئله، پرسشعنوان مقاله، چكيده و كليدواژگان فارسي مقاله (
هاي باشد؛ واژه 250-300 اين بخش بايد به تنهايي بيانگر كل مقاله و نتايج آن باشد. تعداد واژگان چكيده فارسي دنتيجه پژوهش باش

  ).در نظر گرفته شودكلمه  3-5بين ها تعداد آنو آمده كليدي بالفاصله بعد از چكيده 
   شود.بخشهاي چكيده نبايد با عنوان مجزا آورده شود و بايد در چكيده گنجانده * 
 
   متن مقاله: صفحه سوم به بعد - 

   رهاي مستقل.با تيت و منابع هانوشتگيري، سپاسگزاري، پيها و بحث، نتيجهيافته پيشينه پژوهش، روش پژوهش،مقدمه، شامل متن مقاله 
 وه اصطالحات ري دربارتوضيحات ضرو اند و نيزالتين كلماتي است كه در متن مقاله برگردان به فارسي شده شامل برابرنهاد (معادل)پينوشت * 

ل از تن مقاله قبايان مپمطالب مقاله كه ارايه آن در متن مقاله ضروري نيست كه با شماره كوچك در باالي واژه مورد نظر در متن مشخص و در 
  گردند.منابع و مĤخذ ارايه مي

 

  چكيده التين صفحة آخر: -

  ). كلمه 450تا  400بين ( ه و كليدواژگان به زبان انگليسيعنوان مقاله، نام و مشخصات نويسندگان، چكيد

   



4 
 

 خانوادگي نويسنده، سال انتشار: صفحه)(نام . توضيح جدول1جدول 

     
     
     
     
     
 

  شيوه تنظيم عكس، جدول و نقشه 
 و ... هاها، لوححها، نمودارها، طرها، نگارهها، عكسشوند، همه تصاوير اعم از نقشهگذاري مينام جدولها كه تحت عنوان به جز جدول

  . آيددر متن مي شكلتحت عنوان 

ن، ترين محل ممكزديكنگذاري به ترتيب ارائه در متن باشد و در ها در متن استناد شده و شمارهها و جدولهمة شكل الزم است به - 
  پس از ارجاع در متن گنجانده شوند.

 )پبراي چا ن آمادهتا حد امكا( با كيفيت مناسب)، شودها ناقص ميكه مقاله بدون آندر حداقل تعداد ضروري (ها ها و جدولشكل - 
  ).مشخص باشند جزئيات به خوبي كه همه، به طوريdpi 300حداقل كيفيت و  jpeg. فرمتها به شكلتهيه شوند ( ترين حجم ممكنو كم
  در پايين آن قيد شود.  شماره و عنوان جدول در باال و شماره و توضيح شكل - 
  گردند.كر ميدر فهرست منابع نيز ذ استناداتشود. اين منبع شكل پس از توضيح آن، داخل كمانك آورده ميو مأخذ جدول  - 
ر شكل يا جدول و به ه تزئين آن خودداري شود وآميزي و از هرگونه رنگ شده ساده خطي استفادهطرح براي طراحي جداول از  - 

  .)1(شكل - )2جدول (يك شماره اختصاص داده شود 
  يابند.آغاز و ادامه مي 1ترتيب ارائه شده در متن، از شكل تصاوير به - 

  اشكال بايد در متن ارجاع داده شوند و حتماً مأخذ آن مشخص و در منابع پاياني مقاله آورده شود. -
  توتت  محمد) نگارگري، سلطانثال: ايران، هنرايراني، صفويه،

  

  
  )خانوادگي نويسنده، سال انتشار: صفحهنام(. توضيح شكل 1شكل 
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 منابع و ارجاعات درون متن مقاله

رج دمطلـب  ز نقـل  ااستنادات مربوط به منابع، در متن و داخل پرانتز، شامل نام خانوادگي نويسنده، سال انتشار و شماره صفحه، پـس  
  . صفحه) شماره(نويسنده، سال انتشار: ؛ مانند:شودمي

 )تلفنـي  فتگويگ يا منتشرنشده و نامه شخصي يا و مصاحبه به به استثناي استناد( متنيدرون هايدهياستنادمنابع و  الزم است همه* 
گيري خـودداري  هاي چكيده و نتيجهبخشاز استناددهي در همچنين  خذ ذكر شود و بالعكس.Ĥمنابع و مپاياني يعني در بخش 

  شوند.هاي بدون منبع اثر نگارندگان محسوب ميها و جدولتمام شكل .شود
نويسـندگان بـا    و نـام  1-22شود؛ مانند: صفحه شمار از چپ به راست تنظيم مي و پاياني * الزم به ذكر است كه در منابع درون متني

 شوند.حروف بزرگ تايپ مي

 باشد:به شرح جدول زير مي درون متنبه شكل  متن مقالهدهي در پژوهشگران محترم توجه داشته باشند كه شيوه ارجاع

  نمونه التين نمونه فارسي نوع استناد
  )Smith, 2005: 33( )38: 1394(پديدآورنده،   آورندهيك پديد

  )Smith & Jacobs, 2004: 98(  )31: 1393(اول و دوم،   دو پديدآورنده
: 1392(پديدآورنده اول و همكاران،   بيش از دو پديدآورنده

43( 

)Smith et al., 2004: 98(  

؛ پديدآورنده 38: 1394(پديدآورنده،   استناد به بيش از يك منبع
  )43: 1392اول و همكاران، 

)Smith, 2005: 33; Smith et 

al.,2004: 98(  
  )Smith, 2005: 33-46; 77( )77؛ 33-46: 1394رنده اول، (پديدآو استناد به صفحات متعدد از يك منبع

  )Smith, 1970: 33; 2004: 98( )1394:38؛1388:14(پديدآورنده، استناد به بيش از يك منبع از يك نويسنده
  )Smith, 2005(  (پديدآورنده، سال)  استناد به منابع الكترونيك

  or (Ibid: pp) (Ibid)  جا)(همان تكرار استناد در متن
  (Idem, year: Pp)  شمار)(همان، سال: صفحه

  (عكاس، سال/تاريخ عكس)  عكس 
  )كه مأخوذ باشد كه در آن صورت (برگرفته از: مانند بقيه استنادات مگر آن  ها و جداولمأخذ شكل

  مانند منابع الكترونيك  استناد به تصاوير گوگل 
 منابع الكترونيكمانند كتاب يا  نامهاستناد به واژه

  تاريخ)“ عنوان نوشتار،”(  فاقد پديدآورنده 
  )تابي پديدآورنده،(  منبع بدون تاريخ مشخص

  )1394دي  1 شخصي، ارتباط(  تلفني گفتگوي يا نامه مصاحبه، به استناد
تاحد امكان پرهيز (نقل قول از يك منبع 

  )شود
  )4: 1272اصلي،  به نقل از پديدآورنده 38: 1394(پديدآورنده ثانوي، 

  ).38گويد كه ... (ص ) چنين مي1394نام خانوادگي نويسنده (  ذكر نام پديدآورنده در متن
  نام سوره: شماره آيه) (  استناد به قرآن در متن

رده آو   (URL:2)-(URL:1)دهي به منبع اينترنتي به ترتيب شماره : ارجاع  هارجاع به منبع اينترنتي بدون نام نويسند
 شود

  
 ري است.دات ضروگذاري (نقطه، ويرگول و دونقطه) و اندازه و نوع قلم اجزاء و اركان منابع و استنارعايت فواصل، محل قرارگيري نشان
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  تنظيم منابع و مĤخذ در پايان مقاله

  شود. ذكر مي به تفكيك فارسي و التين و ترتيب الفباييبه نوشت فهرست منابع در پايان مقاله و پس از پي
 منابع و مĤخذ فارسي 

  مكان نشر: ناشر.. عنوان روي جلد. )نشر (سال نام خانوادگي مترجم، نام مترجم  استناد به قرآن
  .دارالقرآن الكريم: تهران). قرآن كريم. 1376(محمدمهدي  مثال: فوالدوند،

 ه مجله در سـال مـورد  دوره يا سال (شمارنشريه به صورت ايتاليك،  نام .مقاله عنوان. نشر) نام (سال نويسنده، خانوادگي نام  مقاله با يك نويسنده 
  صفحه شمار. :نظر)

  .80-72، )3(سال دوم ،و معماري ايران مرمت .هاي بر فرسايش آثار سنگيتأثير آالينده .)1382سعيد. (، حسينيمثال: 
دو نويسـنده يـا   مقاله با 

  تربيش
 .مقالـه  عنوان .)نشر ال(س، نام سوم نويسنده خانوادگي نام ونام  دوم، نويسنده خانوادگي نام ؛نام اول، نويسنده خانوادگي نام
  صفحه شمار. :دوره يا سال (شماره مجله در سال مورد نظر)نشريه به صورت ايتاليك،  نام

مرمـت و   .ر سـنگي هاي جوي بر فرسايش آثا). تأثير آالينده1382هانيه ( ،عليرضا و رحماني ،برادران ؛حسين ،حسينيمثال: 
  .80-72)، 3دوم (سال   ،معماري ايران

وبت چاپ، محل ن. ويراستار/مترجم . نام نام خانوادگيBoldبه صورت  عنوان كتاب. )نشر (سال نام خانوادگي نويسنده، نام  كتاب با يك نويسنده
  .نشر: انتشارات

  .خاك :هرانت .چاپ دوم. هانيه رحماني ويراسته .جواهر االسرار .)1382فخرالدين حمزه (، اسفراينيآذري  مثال:
دو نويسـنده يـا    كتاب با
  بيشتر

 عنوان كتاب .)نشر سال( نام ،سوم نويسنده خانوادگي نام ونام  دوم، نويسنده خانوادگي نام ؛نام اول، نويسنده خانوادگي امن
  نوبت چاپ، محل نشر: انتشارات.. ويراستار/مترجم خانوادگي . نام نامBoldبه صورت 

چاپ  .يحكمي در ساخت شهر اسالم نگرش). 1382برادران، عليرضا و رحماني، هانيه ( ؛حسيني، حسينمثال: 
 دوم، تهران: اميركبير.

  
يـا   خشي از يك كتـاب ب

  مجموعه مقاالت
نـام   .Boldلـت  در حانام كتاب يا مجموعه مقاالت  .عنوان مقالـه  .نام نويسنده (سال انتشار) ،خانوادگي نويسندهنام

  .شماره صفحات .انتشارات :محل انتشار .ويراستار علمي
مجموعـه   .هاي تپه ازبكـي از دوران پـيش از تـاريخ تـا دوران مـاد     مطالعه فني سفال .)1388( سعيد ،مثال: حسيني

: تهـران  .دوسـت كوشش عبدالرسول وطـن به .مقاالت هفتمين همايش حفاظت و مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي
  .212-227 .صنايع دستي و گردشگري ،پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي

منـــابع اينترنتـــي بـــا 
  نويسنده مشخص

در حالت تن مورد نظر آدرس اينترنتي صفحه يا م. نام نويسنده (سال انتشار). عنوان اصلي متن ،خانوادگي نويسندهنام
Italic. تاريخ دسترسي الزامي است.. تاريخ دسترسي به سايت  
 )وئدسمرمت شهري درهستة تاريخي شهر استكهلم (كشور )1390( .رضا ،سينيمثال: ح

.www.maramatgar.blogfa.com  1390آذر  10شده در تاريخ بازيابي.  
منـــابع اينترنتـــي بـــا 

  نويسنده نامشخص
URL :  .(تاريخ دسترسي) تاريخ دسترسي الزامي است.آدرس اينترنتي صفحه مورد استفاده  

- URL 1: www.weather.ir (access date: 2009/09/20). 

. مكـان  ، عنـوان رشـته  نامه كارشناسي ارشدرساله دكتري/پايان“ . نامهعنوان پايان”نام خانوادگي پديدآورنده، نام (سال نشر).  منتشر شده پايان نامه
  نشر: دانشگاه.

ته. مكان رشد، عنوان رشنامه كارشناسي ارساله دكتري/پايان“ . نامهعنوان پايان”).منتشر نشدهخانوادگي پديدآورنده، نام (نام   پايان نامه منتشر نشده
  نشر: دانشگاه.

رجمة نام تگر. نوع رسانه. مصاحبه توسط نام نام خانوادگي مصاحبه“ عنوان مصاحبه”نام خانوادگي مصاحبه شونده، نام (تاريخ نشر).   مصاحبه منتشر شده
  نام خانوادگي مترجم در صورت لزوم. مكان نشر: ناشر.

مصاحبه منتشر نشده يـا  
  مصاحبه توسط نگارنده

ـ  مصاحبه توسط نگارنده/ نگارندگان. نوع رس“ عنوان مصاحبه”نام خانوادگي مصاحبه شونده، نام (منتشر نشده).  ام نـام  انه. ترجمـة ن
  خانوادگي مترجم در صورت لزوم.
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  و مĤخذ التين منابع

 Author last name, author initials. (Year). Title of article. Title of Periodicalin italic form  مقاله با يك نويسنده 

volume number (issue number), pages. 

Sample: 

- Smith,P. (2009). Application of Metallography in characterization of Ancient Metal 

Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38.         
مقاله با دو نويسـنده يـا   

  بيشتر
First Author last name, First Author initials & Second Author last name, Second 
Author initials (Year). Title of Article. Title of Periodical in italic form, volume 
number (issue number), pages. 

Sample: 
- Smith,P. & Harker, J. O. (2009). Application of Metallography in Characterization of 

Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38. 
- Smith, P.; Caroline, P. H. & Johnson, J. W. (2009). Application of Metallography in 

Characterization of Ancient Metal Artifacts. Studies in Conservation, 2 (5), 33-38.  
 :Author last name, Author initials. (Year). Title of Book in Bold Form. Location  كتاب با يك نويسنده

Publisher. 
Sample: 
- Scott, D. A. (2002). Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants and Conservation. 
LosAngeles: Getty Conservation Institute Publications.

دو نويسـنده يـا    كتاب با
  بيشتر

First Author last name, First Author initials & Second Author last name, Second 

Author initials (Year). Title of Book in Bold Form. Location: Publisher. 
Sample: 
 Pollard, A.M.; Batt, C.; Stern, B. & Young, S. M. M. (2006). Analytical Chemistry 

in rchaeology.  New York: Cambridge University Press. 

يـا   خشي از يك كتـاب ب
  مجموعه مقاالت

- Pigott, V. C. (1990). Bronzein Pre-Islamic Iran. Encyclopedia Iranica. Yarshater E. 
(Ed.). London and New York: Routledge & kegan Paul. 457-471. 

منـــابع اينترنتـــي بـــا 
  نويسنده مشخص

- Bernstein, T.M. (2011). The carful writer: A modern guide to English usage. 
NewYork:Athenum.  

http://www.lib.duke.edu/libguide/works.htm.(Retrieved 10September. 2011) 
منـــابع اينترنتـــي بـــا 

  نويسنده نامشخص
- URL 1: www.weather.ir (access date: 2009/09/20). 
- URL 2: http://www.aui.ac.ir/index.php/fa/ (access date: 2016/04/14). 

  


