
 
 يت فرهنگ سازمانيريمد

 

 

 اول ، شمارةپانزدهمدورة 

 6931بهار 

 
 :تحريريهاعضاي هيئت 

 (دانشگاه تربيت مدرس ،استاد) ذرآعادل 

 ((ع) دانشگاه امام حسين، دانشيار) مجتبی اسکندري

 (یئدانشگاه عالمه طباطبا، استاد) مهدي الوانی سيد

 (دانشگاه تهران ،دانشيار) نقی اميري علی

 (دانشگاه تهران ،دانشيار) رضا تهرانی

 (دانشگاه تهران ،استاد) غالمرضا جندقی

 (دانشگاه تربيت مدرس ،استاد) فرد دانايی حسن

 (دانشگاه شهيد بهشتی ،استاد) علی رضائيان

 (دانشگاه تهران ،استاد) متينحسن زارعی

 (دانشگاه تهران ،استاد) سيدرضا سيدجوادين

 (دانشگاه شيراز ،استاد) الدين فقيه نظام

 (ی، دانشگاه عالمه طباطبائاستاد) ابوالحسن فقيهی

 (دانشگاه سمنان ،دانشيار) داوود فيض

 (دانشگاه تهران استاد،) پور اهلل قلیرحمت

 (دانشگاه تربيت مدرس ،دانشيار) اسداهلل کردنائيج

 (دانشگاه تهران ،دانشيار) محمد محمودي سيد

 
  

   
   
   
   
   
   
   
   

 

 .ه شده استيها نمان مجله در آنيکه ا ياستناد يهاگاهيپا
 https://journals.ut.ac.ir................................................................................................. نشر مجالت علمی دانشگاه تهران سامانة

 www.isc.gov.ir............................................................................................................................. پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 www.srlst.com.............................................................................................................. رسانی علوم و فناوری ای اطالع مرکز منطقه

 www.sid.ir.............................................................................................................................. دانشگاهی پایگاه اطالعات علمی جهاد
 www.magiran.com.......................................................................................................................... بانک اطالعات نشریات کشور
  www.noormags.com......................................................................................................................... پایگاه مجالت تخصصی نور

EBSCO.................................................................................................................https://www.ebscohost.com/title-lists  
Directory of Research Journals Indexing(DRJI) ................................................................ http://www.drji.org/ 

Google Scholar..................................................................................................................... https://scholar.google.com/ 

 
 

 ( جادة قديم تهران)قم ـ بلوار دانشگاه  :علمی پرديس فارابی نشرياتنشانی دفتر 
 9367663113: ، کد پستی953صندوق پستی 

 515ـ  91611135: نتلف

 jomc@ut.ac.ir: یپست الکترونيک

 /https://jomc.ut.ac.ir: وب سايت 
 

وزارت علوم،  19/11/1379در تاريخ  85927/11/3/79 ةشمار ةنام براساس اين نشريه
 .شده استعلمي ـ پژوهشي  ةز درجئوري حااتحقيقات و فن

 

 :ناشر
 دانشگاه تهران

 :صاحب امتياز
 پرديس فارابی دانشگاه تهران

 :مدير مسئول
 محمود ميرخليلی سيد

 :سردبير
 حسين خنيفر

 :مدير اجرايی
 حمد روشنائیا علی

 :کارشناس نشريه
 علی قنبرنژاد

 زينب مولوي: علمی و ادبی ويراستار
 زينب بزاز: آرا صفحه

 1119-1311: شاپاي چاپی

 1119-1391: شاپاي الکترونيکی
 

نقل . استمقاالت گویای آرا و نظرات نویسندگان محترم 
 .مجله با ذکر مأخذ مانعی ندارد مطالب

 
 

https://www.ebscohost.com/title-lists
http://www.drji.org/JournalProfile.aspx?jid=2423-6934
http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=3UL9scoAAAAJ


 نگارش مقاالت ن ويتدو يراهنما

 
 .مجله ارسال کنند يبرا  jomc.ut.ac.ir ق سامانة مجله به آدرسيسندگان محترم مقالة خود را فقط از طرينو .1

 .(:ت موجود است باشديمجله که در سا يالگو يبندبد طبق قاليل بايفادو ن يا)د ارسال شود يوست بايل پيفا دو مقاله يبرا .2

ن يسندگان در اينو يب اساميترت) (، دانشگاه، دانشکده و شهري، رتبة علمينام خانوادگ شامل نام،)سندگان يمشخصات نو( الف

 (.کسان باشدي حتماً سامانه يبر رو ل ويفا

 (سندگانيبدون مشخصات نو)مقاله  يل اصليفا( ب

صفحات از باال و د يه سفيحاش). صفحه باشد 22مجله، حداقل هشت صفحه و حداکثر  يبندل قالبيحجم هر مقاله، بر اساس فا .3

با  BLotus م شود، قلم متنيمتر تنظ يسانت1ن سطر ها يفاصله بن، يهمچن. متر استيسانت 5/4و از سمت چپ و راست  5ن ييپا

 .(باشد 5/12ز يسا

 يرفارسيغ يها در متن و عبارت اصل آن ي، ترجمة فارسيرفارسيغ يهااز به عبارتيبوده و در صورت ن يد فارسيحتماً با يمتن اصل .4

 .آورده شود يدر پاورق

کردن صو مشخ ياستفاده نشوود، بلکوه بورا   ... همانند فصل، بخش و ياز کلمات يمختلف در متن اصل يها کردن قسمت مشخص يبرا .5

تور بوا قلوم    ير تيو پررنو،، ز  12با قلم شمارة  ياصل يترهاين منظور، تيبه ا. ترها استفاده شوديت يمختلف برا يها ز قلميها، از سا آن

 .پررن، نوشته شود 12پررن، و بعد از آن با قلم شمارة  11شمارة 

خوا،،   يکند، هماننود اسوام   يرا از خواننده طلب م يشتريسنده توجه بياست و نو يتيگر خصوصانيکه ب ييها در متن مقاله عبارت .6

 .ان شوديب»« ن عالمت يو جز آن با ا يرفارسيک عبارت غياز  يا مادة قانون، ترجمه

ها،  ان نقل قولياست در پا يهيبد. د آغاز شوديجد يم از پاراگرافيرمستقيغ يها و نقل قول»« ومه يم با عالمت گيمستق يها قولنقل  .7

ها اگر از دو صفحة پشت سر هم استفاده شده، شمارة صوفحات بوا    نقل قول. )، آورده خواهد شديستم درون متنيبر اساس س ينشان

 .(شود يگذاشته م –ن صفحات اول و آخر عالمت يچند صفحه استفاده شده بشود و اگر از  يحرف واو عطف م

، اثر، سال انتشار نام صاحب: )ن صورت ذکر شوديمربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به ا يها ارجاع .8

 .صفحه باشدخ و شمارة يهر سه عنصر نام، تار يشود ارجاعات دارا يد ميتأک(. شمارة صفحه

 .پ شوديتا يبه صورت فارس ين و ارجاعات به منابع فارسين به صورت التيارجاعات به منابع الت .9

 (25-27، ،1396، يالوان: )مثال -

- (Abran & Buglione, 2003, pp.233-237) 

واژه  5، حداکثر يديواژگان کل همراه با( ج مقالهيشامل موضوع، ساختار و نتا)کلمه  122ک در يمقاله هر  يسيو انگل يدة فارسيچک .12

 (.گر جدا شونديکدين واژگان با، از يا)مه شود يضم

 :ل آورده شوديمقاله به شرح ذ يسندگان، در انتهاينو ينام خانوادگ ييب الفبايفهرست مآخذ، به ترت  .11

 .نام ناشر :محل انتشارشمارة چاپ، شمارة جلد، ا مصحح، ينام مترجم . عنوان کتاب(. خ انتشاريتار)سنده ينام نو: ها کتاب -

 .سمت :تهران. يدولت يمش ن خطييو تع يريگ ميتصم. (1369) يدمهدي، سيالوان: مثال -

آغاز  يها ، شماره و مشخصات مجله، شمارة صفحهکيتالينام مجله با قلم ا. عنوان کامل مقاله(. خ انتشاريتار)سنده ينام نو: ها مقاله -

 .در مجله ان مقالهيو پا

 .151-172، صفحات 12، شمارة 4، سال تيريفرهن، مد. يروش توسعة تجرب .(1385)، محسن ييرضا: مثال -
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