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انجام یافته در پاسارگاد و یا با محوریت مطالعات  روزمطالعات به مختلف هایزمینه در هامقاله موضوعات

 مرمت، تاریخ مرمت، نظری مبانی تاریخی، بناهای و اشیا مرمت و حفاظت هایدر زمینه حوزه هخامنشی
 نظری مباحث دربردارنده ایران معماری و تاریخی ابنیه و اشیا آثار، شناسیآسیب و شناختیفن مطالعات
-مردم گردشگری، و منظر معماری ساخت،فن و محیط طراحی و قدن ، آموزش فلسفه، تاریخ، معماری،
 عیطبی ـ تاریخی جغرافیای محدوده در معاصر دوران تا سنگی پارینه وراند زا شناسیباستان ،شناسی

 مرتبط موضوعات سایر  و شناسی قوم شناسی،گیاه شناسی،زمین همچون ایرشتهبین مطالعات ، پاسارگاد
 است. نشریه عنوان با
 

 همزمان یا و شده چاپ هاهمایش مقاالت مجموعه یا دیگر ایهای ارسالی نباید قبالً در نشریهمقاله 

 .باشند شده ارائه دیگری مجله برای

 نگارش این زبان باشندفارسی و با رعایت اصول و آیینها باید به زبان الهمق. 

  است پایگاهتأیید نهایی مقاالت برای چاپ در نشریه، پس از تأیید داوران، با هیأت تحریریه. 

 عهده نویسنده یا نویسندگان استبه مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله. 

 ها آزاد است. در پذیرش، ردّ یا ویرایش محتوای مقاله پایگاه 

 است.های چاپ شده در این مجله، با ذکر منبع بالمانع استفاده از مقاله 

 ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگانمقاله (Research Papers) باشند. 

  در صورتی که مقاله ترجمه است، نسخه ای از متن اصلی مقاله، مشخصات کتابشناسی و چکیده

 . ای از ترجمه فارسی ضمیمه مقاله گردد

 طرح پژوهشی یا رساله باشد، عنوان طرح پژوهشی یا رساله نیز در صفحه  چنانچه مقاله مستخرج از

 .اول درج گردد

 

گاه میراث جهانی پاسارگاد  پای

 7384181968پایگاه میراث جهانی پاسارگاد، کد پستی /  شهرستان پاسارگاد، بخش پاسارگاداستان فارس، 

 07143582790-1تلفن:    07143582453دورنگار: 
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پایگاه را دارنـد، الزامـی اسـت و  نشریهرعایت کلیه موارد ارایه شـده در ایـن شـیوه نامـه بـرای پژوهشـگرانی کـه قصـد همکـاری بـا ایـن 

حـق عـدم پـذیرش مقـاالتی کـه خـارج از ضـوابط مطـرح شـده در ایـن شـیوه نامـه تنظـیم گردیده است را برای میراث جهانی پاسارگاد 

 .داردد محفوظ میخو

 

 مشخصات كلي مقاله
 .دتنظیم شوبه باال  Word  2010افزار مقاالت باید در نرم

 .مقاله باید به زبان فارسی و بر اساس دستور زبان و شیوه نگارش این زبان تنظیم گردد

 :فایل مقاله باید به ترتیب شامل موارد زیر باشد

  نویسندگان مقالهصفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات 

 صفحه دوم شامل عنوان مقاله و چکیده مقاله 

 ها، منابع، تصاویر و جداولنوشت گیری، پیصفحه سوم به بعد شامل مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه 

 بخش انگلیسی شامل عنوان مقاله، نام و مشخصات نویسندگان و چکیده انگلیسی (Abstract) 

 صفحه 15ده در باال نباید از تعداد صفحات مقاله شامل موارد ذکر ش A4 بیشتر شود. 

 

 نوع و اندازه قلم ها
 . مورد استفاده در متن مقاله از جدول زیر استفاده کنید( Fonts)ها برای قلم

 اندازه قلم نوع قلم محل استفاده

 B Nazanin 14 Bold عنوان مقاله
 B Nazanin 11 متن فارسی مقاله

 Times New Roman 10 کلمات التین

 B Nazanin 11 Bold سرتیترها

 B Nazanin 10 Bold تیترهای فرعی
 B Nazanin 9 توضیحات جداول و تصاویر

 B Nazanin 10 متن جداول

 ,Times New Roman هاپی نوشت
BNazanin 

10 

 B Nazanin 11 منابع فارسی

 Times New Roman 10 منابع التین

 

 بندي مقالهمشخصات صفحه

 .در نظر گرفتـه شود 1سانتیمتر انتخاب شود. فاصله بین خطوط  3تنظیم شود. حاشیه صفحه از هر طرف  A4 باید در صفحه اندازهمقاله 

)صفحه عنوان مقاله و مشخصات نویسنده یا نویسندگان( صفحه اول شامل عنوان مقاله و مشخصات نویسندگان است.  صفحه اول مقاله -

ها باشد. مشخصات خانوادگی نویسندگان به ترتیب اولویت همراه با مشخصات کامل آن اشد و در زیر آن نام و نامچین بعنوان مقاله باید وسط

پست الکترونیك تمامی نویسندگان است. در نام نویسندگان از نوشتن عباراتی مانند  شامل رتبه، محل کار، نشانی پستی، شماره تلفن و

 1.ددکتر، مهندس و از این قبیل اجتناب شو

 

 ساختار مقاله
صـورت مجزا ه می باشد که با توجه به اهمیت جانمایی، صفحه چکیده ب بخش اساسی چکیده و متن مقاله 2ژوهشی شامل پ -مقاله علمی

کـدیگر، رعایت یبخش مجزا و درعین حـال وابسـته بـه  2)به منظور گردآوری مقاله به شکل منسجم در  شوند.از متن مقاله ارایه می

 (.جانمایی اجزاء مقاله به شکل زیر الزامی است

                                                           
 .این صفحه شماره گذاری نمی شود 1
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 چکیده 

 متن مقاله 

 مقدمه 

 بحث اصلی 

 نتیجه گیری 

 پی نوشت 

 منابع 

 چکیده انگلیسی و کلمات کلیدی 

 چكيده

کلمه و شامل سوال پژوهش، بیان مساله، روش تحقیق، اهداف  300چکیده فارسی باید حداکثر 

های اصلی مورد  کلمه و حاوی واژه7تا  5کلیدی بین های پژوهش )به اجمال( باشد.کلمات  ویافته

گردند که گویای باشد که ترجیحا این کلمات به نحوی مرتب میاستفاده در پژوهش و مقاله می

مثال: ایران، هنر ایرانی، صفویه،نگارگری، ) .حرکت از کل به جزء مفاهیم مندرج در مقاله است

 (سلطان محمد

 تنظيم صفحه چكيده
امل چکیده مقاله و کلمات کلیدی است. در باالی این صفحه عنوان مقاله مجدداً این صفحه ش

ها  آورده شود. از آوردن هرگونه مطلب دیگر غیر از عنوان مقاله، متن چکیده فارسی وکلیدواژه

 . اجتناب شود

 

 صفحات محتوي كل متن مقاله() متن مقاله
 .نوشت، منابع و چکیده انگلیسی به همراه کلمات کلیدی می باشدمتن مقاله شامل مقدمه، بحث اصلی،نتیجه گیری، پی 

 مقدمه
 :این بخش از مقاله در حدود یك صفحه به نحوی گردآوری می گردد که به روشنی مبین موارد زیر باشد

 بیان مساله 

 پرسش یا فرضیه 

 هدف یا اهداف پژوهش 

 ضرورت یا اهمیت پژوهش 

 .باشد،که الزاماً مورد مطالعه قرار گرفته استای مرتبط با پژوهش میو نتایج آن به گونهکلیه اطالعات موجود که از نظر محتوایی 

 پيشينه تحقيق
مورد استفاده پژوهشگر قرار گرفته است و بیان که دستیابی به اهداف پژوهش  اشاره به کلیه تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در زمینه

 باشد.کننده نتایج مطالعات مشابه می

 روش تحقيق
ها و گیری، معرفی متغیـرها، جامعه آماری، روش نمونهآوری دادههای مورد استفاده در جمعنوع و روش پژوهش )نوع تحقیق و روش

 (.گرددها شامل این قسمت میاستفاده در پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهافزارهای مورد ها یا نرمها، نوع دستگاهشاخص

 بحث اصلي
تحقیق به شکل گویـا و علمـی به همراه  هایها و یافتهو تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفیبحث و بررسی اطالعات با استفاده از روش

 . تفاده در تحقیقها و متن علمی و مستندمورد استمامی نمودارها، تصاویر، نقشه

 نتيجه گيري

بر مبنای بیان مسئله طرح شده در قالب متن علمی و به دور از  وردهای محقق در راستای پاسخ به سوال تحقیقآاین قسمت مبین دست

علمی است و باید  گیری ارایه هر گونه تصویر و یا ارجاع به سایر منابع به هر نحوی فاقد اعتبارباشد. در نتیجهحشو و توجیه غیر علمی می

 .گیردحاصل پژوهش نویسنده مقاله باشد و صرفا متن علمی را در بر می
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 منابع پاياني مقاله
شود. منابع بر اساس ها ارایـه مـینوشتگزاری در صورت لزوم( و پیش از پیگیری )و سپاسهرست منابع در پایان مقاله و پس از نتیجهف

 . گرددمنابع فارسی، سپس منابع التین و در نهایت منابع اینترنتی ارایه میگردد، ابتدا حروف الفبا تنظیم می

 . شوندمنابع اینترنتی بر حسب ترتیب منبع ارایه شده در متن مقاله آورده می

داشته اید، الزاما از منبـع اینترنتـی دریافت ( E-Book) در صورتی که نشریه یا کتاب فارسی مورد استفاده در مقاله را به شکل الکترونیـك

 .منبع دریافت و تاریخ بازیابی را در زیر همان منبع ارایه نمایید

 

 مونه صفحه مقدمهن

 
 تنظيم منابع در پايان مقاله

  مقاالت منتشر شده در مجالت با يك نويسنده

 ترتيب اجزاء و اركان منبع فارسي

 حالت در نام مجله. به ایتالیك نام مقاله)سال انتشار(.  نام خانوادگی نویسنده، نام نویسندهBold ،  شماره دوره یا سال، شماره

 .مجله در سال مورد نظر، شماره صفحات از عدد کوچك به عدد بزرگ از راست به چپ

 72(، 3یا سال دوم، ) 7، شماره مرمت آثارتاريخي. های جوی بر فرسایش آثار سنگیتاثیر آالینده(. 1382) حسینی، سعید-

88.  

 اجزاء و اركان منبع انگليسيترتيب 

 Author last name, author initials. (Year). Title of article in italicized font. Title of Periodical in 
bold form, volume number (issue number), pages. From small numbers to Large numbers (left to right).  

 Smith, P. (2009). Application of Metallography in characterization of Ancient Metal Artifacts. 
Studies in Conservation, Vol. 54, No. 2: 33-38. 

 .فرداست باید بزرگ نوشته شوند میانی و نام و حروف بعد از آن که به ترتیب مربوط به نام در منابع التین، حرف اول نام
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 .اجزاء در منابع، به محل قرارگیری نقطه، ویرگول و دو نقطه توجه شودبه منظور جداسازی ارکان و 

 

 مقاالت منتشر شده در مجالت با دو نويسنده يا بيشتر
باشد، تفاوت زیادی با حالت یك نویسنده نداشته و )در فارسی( بعد و بیشتر( نویسنده می)یا  2هایی که داری شیوه منبع نویسی برای مقاله

حرف اول نام و  نام خانوادگينویسنده اول به همان ترتیب نام خانوادگی و نام سایر نویسندگان و )در انگلیسی(  دگی و ناماز نام خانوا

 "و  "گذاریم و تنها نویسنده پایانی را با نماییم و میان اسامی افراد مختلف نقطه میرا وارد می حرف اول نام خانوادگيو سپس  مياني
 .رسانیمدر انگلیسی به پایان می " & "در فارسی و با عالمت

 ( 1382حسینی، حسین. برادران، علیرضا و رحمانی، هانیه). مرمت آثار تاريخي. های جوی بر فرسایش آثار سنگیتاثیر آالینده ،

 . 88- 72 ،(3) ،7سال دوم یا شماره 

 Smith, P.& Caroline, P. H. (2009). Application of Metallography in characterization of Ancient 
Metal Artifacts. Studies in Conservation, Vol. 54, No. 2: 33-38. 

 

 كتاب با يك نويسنده

 ترتيب اجزاء و اركان منبع فارسي

  .)نام كتاب در حالتنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشارBold . انتشارات :ترجمه یا تصحیح، نوبت چاپ، محل نشر. 

 ( 1382حسینی، سعید .)چاپ دوم، تهران: خاك .امروزي هويت اجتماعي درشهرهاي. 

 روزنه ترجمه اردشیر اشراقی، چاپ اول، تهران: .هنر و معماري اسالمي(. 1386) هیلن برند، رابرت. 

 ترجمه و تصحیح هانیه رحمانی، چاپ دوم، تهران: خاك .جواهر االسرار(. 1382) آذری اسفراینی، فخرالدین حمزه . 

 ترتيب اجزاء و اركان منبع انگليسي 

 Author last name, author initials. (Year). Title of book in Bold form. Location: Publisher  

 Scott, D. A. (2002). Copper and Bronze in Art: Corrosion, Colorants and Conservation. Los 
Angeles: Getty Conservation Institute Publications. 

 

 كتاب با دو يا سه نويسنده
باشد، تفاوت زیادی با حالت یك نویسنده نداشته و )در فارسی( و بیشتر( نویسنده می) 3یا  2ی اهایی که دارکتابشیوه منبع نویسی برای 

حرف اول و  نام خانوادگينویسنده اول به همان ترتیب نام خانوادگی و نام سایر نویسندگان و )در انگلیسی(  نامو  نام خانوادگيبعد از 

و  "گذاریم و تنها نویسنده پایانی را با نماییم و میان اسامی افراد مختلف نقطه میرا وارد می خانوادگينام و سپس حرف اول  نام مياني

رسانیم و در پایان منبع نیازی به نوشتن صفحاتی که از آن در مقاله استفاده شده در انگلیسی به پایان می " & "در فارسی و با عالمت "

 .ل نشر و نام ناشر الزامی استاست، نخواهد بود ولی نوبت چاپ، مح

 .امیرکبیر: چاپ دوم، تهران .نگرش حكمي در ساخت شهر اسالمي(. 1382حسینی، حسین. برادران، علیرضا و رحمانی، هانیه)

Pollard, A. M., Batt, C., Stern, B. & Young, S. M. M. (2006). Analytical Chemistry in Archaeology. New 
York: Cambridge University Press. 

 .یردپژوهشگران محترم توجه داشته باشند که پرانتز مربوط به تاریخ در منابع فارسی باید بدون فاصله، نقطه یا ویرگول از نام پایانی قرار گ

 

 هاهاي چاپ شده در يك كتاب يا مجموعه مقاالت كنفرانسها يا بخشفصل

 ،نام كتاب يا مجموعه مقاالت در حالت، نام مقاله به ایتالیكار(. )سال انتش نام نویسنده نام خانوادگی نویسندهBold ،  نام

 . ویراستار علمی، محل انتشار: انتشارات، شماره صفحات

 مجموعه مقاالت هفتمين . های تپه ازبکی از دوران پیش از تاریخ تا دوران مادمطالعه فنی سفال(. 1388) حسینی، سعید

، تهران، به کوشش عبدالرسول وطندوست، تاريخي و فرهنگي و تزيينات وابسته به معماريهمايش حفاظت و مرمت اشياء 

 .222- 209تهران: پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، صص: 
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 Mofidi Nasrabadi, B. (2004). Elam: Archaeology and History. In Persia's Ancient Splendour, 
Mining, Handicraft and Archaeology, Stöllner T., Slotta R. & Vatandoust A. (eds.), Bochum: 
Deutsches Bergbau-Museum, pp. 294-308.  

 Pigott, V. C. (1990). Bronze; in Pre-Islamic Iran. In Encyclopedia Iranica, Yarshater E. (ed.), Vol. 
IV, London and New York: Routledge & kegan Paul, pp. 457-471. 

 منابع اينترنتي

 .2قاالت و متونی که نویسنده آنها مشخص استم

  د نظر در حالتآدرس اينترنتي صفحه يا متن مور، عنوان اصلی متن به ایتالیك )سال انتشار(. نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده

(Bold)، تاریخ دسترسی به سایت. 

 1390، آذر 10بازیابی شده در تاریخ . مرمت شهری درهستة تاریخی شهر استکهلم )کشور سوئد((. 1390) حسینی، رضا ،
http://www.maramatgar.blogfa.com/post-36.aspx  

 

 Bernstein, T.M. (2011). The carful writer: A modern guide to English usage. NewYork: 
Athenum, Retrieved September 10,2011,from http://www.lib.duke.edu/guide/works.htm 

 :ها نامشخص استمطالبي كه نويسنده آن 
 آدرس اینترنتی صفحه مورد استفاده )تاریخ دسترسی(

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

اینترنتی دریافت داشته اید، الزاما  از منبع (E-Book) در صورتی که نشریه یا کتاب فارسی مورد استفاده در مقاله را به شکل الکترونیك

 .منبع دریافت و تاریخ بازیابی را در زیر همان منبع ارایه نمایید

 

 مقالهنابع و ارجاعات درون متن م

با جزئیات ارایه  می باشد و الزاما این روش درون متنبه شکل  متن مقالهپژوهشگران محترم توجه داشته باشند که شیوه ارجاع دهی در 

 :می باشد.جهت ارجاع به منابع در متن از شیوه زیر استفاده شود پایگاهشده در جدول زیر مورد تأیید 

ری ارجاع، زیر تصاویر ه در تصاویر نیز بر اساس جدول زیر می باشد با این تفاوت که محل قرار گیاشاره به منابع مورد استفاد يادآوري:)

 ( است

 (نام نویسنده سال انتشار: شماره صفحه)

 نمونه انگلیسی نمونه فارسی نوع ارجاع

 (Smith, 2005: 33) (38: 1389)حسینی،  یك نویسنده

 (Smith et al, 2004: 98) (43: 1388)رحمانی و همکاران،  دو نویسنده و بیشتر

: 1388؛ حسینی و همکاران، 38: 1389)حسینی،  ارجاع به بیش از یك منبع

43) 

(Smith, 2005: 33; Smith et al, 2004: 
98) 

ارجاع به صفحات متعدد از 

 یك منبع

 (Smith, 2005: 33-46) (25-33: 1389)حسینی، 

 

 .بین اجزاء و ارکان منابع توجه شودبه محل نقطه، ویرگول و دونقطه در 

 

 )Abstract(چكيده انگليسي

باشد که در آغاز مقاله ارایه شده است. لطفاً در تنظیم چکیده انگلیسی دقت می چكيده فارسيچکیده انگلیسی ترجمه روان و دقیق از 

ها( به ترتیب حاوی نوشتزبان انگلیسی دقیق و صحیح باشد. در حقیقت دو صفحه آخر مقاله )قبل از پی قواعدو  ادبياتنمایید تا از نظر 

                                                           
 .شوندمنابع اینترنتی بر حسب ترتیب منبع ارایه شده در متن مقاله آورده می 2
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چکیده انگلیسی و مشخصات مقاله و نویسندگان است. برای تنظیم این دو صفحه نیز بر اساس صفحات مشخصات و چکیده فارسی عمل 

 .شود

 پي نوشت
 اند و نیـزتوضیحات ضروری دربـاره اصطالحات و مطالب مقالهمتن مقاله برگردان به فارسی شدهکلماتی است که در  های التینشامل معادل

با شماره کوچك در باالی واژه مورد نظر در متن مشخص و در پایـان مـتن مقاله پس از منابع  وکه ارائه آن در متن مقاله ضروری نیست 

 .ارایه می گردد

 شيوه تنظيم عكس، جدول و نقشه

 تصاوير
است. تصاویر  dpi 300کیفیت تصاویر باید مناسب و کلیه جزییات در آن به خوبی مشخص باشد. حداقل کیفیت مورد تایید جهت تصاویر 

ها اشاره شده است گنجانده و تنظیم شوند. برای تنظیم تصاویر دقت شود که تصویر کامالً ترین محل ممکن که در متن به آنباید در نزدیك

ه و محدوده تعیین شده متن را در بر بگیرد. در صورت نیاز از دو تصویر در کنار هم استفاده شوند. بدین صورت که تصاویر یا با عرض صفح

 . متر فاصله در متن چیده شوندسانتی 1صورت دو عکس در کنار هم با همتر و بسانتی 7صورت تك عکس یا با عرض ه و ب 15عرض 

 جداول

 .آن خودداری شود. سایر موارد مانند تصاویر تنظیم گردد تزيينیا  آميزي رنگبرای جداول از شکل ساده خطی استفاده و از هرگونه 

 
 

 .آغاز و ادامه می یابند 1تصاویر به ترتیب ارائه شده در متن، از تصویر 
 

گذاری و و .... در متن شماره 2تصویر  ،1باید با عنوان تصویر ها ها و لوحها، تصاویر، نقشهباشد و شکلتصاویر الزاما دارای توضیح می

 . مشخص گردد
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 .تصاویر باید در متن ارجاع داده شوند و حتماً منبع آن مشخص و در منابع پایانی مقاله آورده شود
 

 .استفاده می شودبرای اشاره دادن متن یا توضیح به تصویر، از عبارت ) تصویر ....( داخل پرانتز و درون متن مقاله 
 

 توضيحات مربوط به عكس، جدول و نقشه
 .ه محل توضیح و عنوان مربوط به شکل، عکس، نقشه، لوح و نیز عبارت )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه( توجه شودب

 

 .استفاده شود "مأخذ  "برای اشاره کردن به منبع در توضیحات مربوط به تصاویر الزاما کلمه 
 

 . باشدتنظیم منابع مورد استفاده در تصاویر در پایان مقاله، همانند بخش کتب، نشریات و آدرس اینترنتی می
 

در عبارت )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، صفحه( نام آن  در مواردی که منبع تصویر، سازمان، نهاد یا اداره دولتی یا غیر دولتی است،

 .ویسنده قرار می گیردسازمان به جای نام خانوادگی ن
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  wordراهنمايي جهت تنظيمات در نرم افزار

 ها و معادالت ریاضی از بخشجهت ارائه و تنظیم فرمول  Insertو زیرمجموعه Object استفاده کرده و با استفاده از 

Microsoft 0.3 Equation  های شیمیایی یا معادالت ریاضی را تنظیم نمایید، یا از طریقفرمول Insert وارد بخش 

Symbols شده و در قسمت Equation  فرمول را وارد می نمایید. 

 
 تر بهتر است فرمت تصاویر در حالتبرای تنظیم آسان  in line with text  باشد. بدین منظورشکل مورد نظر را انتخاب و کلیك

انتخاب می نمایید و از منوی آن گزینة مورد نظر را  text Wrap رفته و گزینة  Arrangeبه بخشFormat  نمایید و از منوی

 .کنیم را انتخاب می

 
 رای وارد کردن پی نوشت در مقاله می توان درمنوی اصلی از قسمتب References وارد زیر بخش Footnotes شده و گزینه 

Endnote Insert نوشت الزم است که تنظیم اعداد پیبرای  نوشت را تایپ نمایید.را کلیك نموده و اطالعات مورد نظر در پی

نوشت شیوه پیFormat Number باز نموده و از قسمت Insert را از منوی اصلی در Endnote and Footnote سربرگ

 .را در حالت عددی تنظیم نمایید

 
 


