
  مقاالت نويسندگاننماي  راه
  *پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگينشريات 

  
  مقالهانتشار  و پذيرشو ضوابط  شرايط. 1

در  هـا  آن كه اعتبار شود منتشر مي اي هاي پژوهشي همقالدر نشريات پژوهشگاه فقط  1.1
لحـاظ  ازمقـاالت نـامعتبر    و ديگـر ي اقتباسـ  هـاي  مقالـه  ومراحل داوري تأييد شود 

 شود. منتشر نميساختاري يا محتوايي 

 امكان انتشار ندارد.هاي ديگر  شده از زبان هاي ترجمه مقاله 2.1

كـرد آن نشـريه    موضـوع و روي  بـا اي بايـد   شـده بـه هـر نشـريه     هاي ارسـال  مقاله 3.1
 باشد. متناسب

 شـود.  مـي  دريافت و ارزيـابي طريق تارنماي نشريات پژوهشگاه فقط ازاي  هر مقاله 4.1
فايـل   شـان نظر با مراجعه به تارنمـاي نشـرية مـورد    بايد ها مقاله گانبنابراين، نويسند

  د.نبارگذاري و ثبت كنجا  در آنرا  ة خودمقال
داخلي و خـارجي منتشـر شـده     ديگروجه نبايد در نشريات  هيچ  به شده ارسال ةمقال 5.1

مجاز بـه انتشـار آن   ة مقاله نويسند،  براي انتشار مقالهپذيرش از  پسچنين،  باشد. هم
 در نشريات ديگر نيست.

با همة شرايط و مطالبي است كـه در    پذيرش اولية مقاله مشروط به انطباق كامل آن 6.1
  نشريات پژوهشگاه آمده است.» نماي نويسندگان مقاالت راه«
 .شود اوليه براي داوري تخصصي به دو داور سپرده مي شده در ارزيابي ة پذيرفتهمقال 7.1

، ه باشـد داشـت  ضـاد ت مقالـه دربارة پذيرش يا رد  ان اول و دومكه نظر داور درصورتي
مشـروط بـه تأييـد    نيـز    سپرده خواهد شد. پذيرش نهـايي مقالـه  داور سوم  بهمقاله 

 نشريه است. تحريرية سردبير و هيئت

                                                                                                 

  ؛فرهنگي مطالعات و انساني نوشتة رضا حسيني، سرويراستار نشريات پژوهشگاه علوم *
  ؛30/02/1397ويراسته در 

  .است زمجا منبع ذكر با فقط مطالب نقل



 همـة  و مشخصـات داوران بـراي نويسـندگان در    داوران براي نويسندگان مشخصات 8.1
 ماند. مي پنهان داوري راحلم

شود و نتيجـة داوري آن نيـز ازطريـق     اي حداكثر در مدت پنج ماه داوري مي هر مقاله 9.1
 .شود مي اعالم مقاله مسئول نويسندة الكترونيك) به رايانامه (پست

  پـذيرش، اصـالح محتـوا، و رد    در  ها و داوران مقاله تحريرية نشريه سردبير و هيئت 10.1
 اختيار تام دارند. اه  مقاله

هـا   ها در ويرايش صوري، فني، و زباني مقالـه  سرويراستار نشريه و ويراستاران مقاله 11.1
هـا نيسـت و    برعهـدة آن وجه  هيچ بهها  ويرايش محتوايي مقاله اختيار كامل دارند، ولي

 ها ندارند. هيچ مسئوليتي نيز دربرابر محتواي مقاله

 منـابع  نشانيهاي مستقيم و غيرمستقيم،  قول متن نقل دقت و صحت كامل مسئوليت 12.1
ة نويسـند  بـا  فقـط  نامـه  كتـاب بخـش   در منابع شناختي كتاب مشخصات و ها، قول نقل

 .است مقاله مسئول

نويسندة مسئول مقاله موظف به انجام كامل همة اصـالحاتي اسـت كـه در مراحـل      13.1
 مرحلـة  از مقاله آن صورت، درغيراينشود.  داوري يا ويراستاري مقاله از او خواسته مي

 .شد خواهد حذف انتشار و ويرايش يا داوري

 

  مقاله نويسندگان مشخصات. 2
 شود.  به فارسي و انگليسي درج خانوادگي همة نويسندگان  نام و نام 1.2

 ،دانشـگاه ( وابسـتگي سـازماني  تحصـيل يـا     محـل نام  يا مقطع تحصيلي، علمي مرتبة 2.2
، نويسندگان همة آموزشي يا تحصيلي رشتة و نام ،...)  مؤسسه، ياه، دانشكد، پژوهشگاه

  شود. مشخصبه فارسي و انگليسي، 
 مشخص شود. دارد نويسنده يك از  تر بيش كه هايي همقال مسئول نويسندة 3.2

  همة نويسندگان درج شود. رايانامةنشاني  4.2
ــا محــل 5.2 كــار  راه و محــل هــمهــاي  شــمارة تلفــن و كــار، كدپســتي،  نشــاني منــزل ي

  مسئول نوشته شود. نويسندة
 Word 2010افـزار   صورت مسـتقل از فايـل مقالـه، در نـرم     همة مشخصات مذكور، به 6.2

 راه فايل مقاله در تارنماي نشرية موردنظر بارگذاري شود. هم نگاري شود و به حروف



  مشخصات صوري مقاله. 3
نگاري شود.  حروف Word 2010 افزار رمندر بدون مشخصات نويسندگان،  ،متن مقاله 1.3

 بـا قلـم   مقالـه  يالتينـ  مـتن ؛ 13  ، در انـدازة قلـم  B Lotusمتن فارسـي مقالـه بـا قلـم     
Times New Romanبـا قلـم   مقالـه  عربي متنو  ؛10  اندازة قلم  ، درB Badr ، انـدازة    در

  نگاري شود. حروف ،13  قلم
  نباشد. سي صفحه)( كلمه ده هزار تر از تعداد كلمات مقاله بيش 2.3
هـا   واژه) و كليـدواژه  دويسـت از عنوان، چكيـده (حـداكثر    بايد متشكل  ساختار مقاله 3.3

، و ...)  هـا،  نقـدها، يافتـه  هـا،   تبيـين هـا،   (تحليل مقدمه، بدنة اصليواژه)،   تا هفت  (پنج
 باشد. نامه گيري، و كتاب نتيجه

بـه دو زبـان فارسـي و انگليسـي     نامـه   هـا، و كتـاب   عنوان مقالـه، چكيـده، كليـدواژه    4.3
   شود. ارسال

  ها درج شود. بعد از كليدواژه JELبندي  نشريات اقتصادي، طبقههاي  مقاله در 5.3
 گيـري،  نتيجـه  عنـوان  تـا  مقدمـه  عنـوان  از مقالـه،  فرعـي  و اصـلي  هاي عنوان ارزش 6.3
  .شود متمايز و، مرتب، تعيين گذاري شماره  با
 و پرانتـز،  داخل مقاله، متن در تخصصي اصطالحات و شهورنام اعالم خارجي  معادل 7.3

 .شود درج ها آن فارسي معادل دربرابر

بخـش   در تكميلـي  و فرعـي  توضـيحات  و نشـود  درج پانوشـتي  هـيچ  مقاله متن در 8.3
 .شود آوردهها  نوشت پي

 با و ،Reference زبانة ازطريق ، Wordافزار نرم در( خودكار صورت به ها نوشت پي همة 9.3
كـردن بـر    كليكتا ازطريق  شود ايجاد مقاله نانتهاي مت در )Endnotes گزينة از استفاده

 هـا در انتهـاي مقالـه    آنبتـوان بالفاصـله بـه مـتن      مقاله ها در متن نوشت اعداد تُك پي
صـورت غيرخودكـار    هـا بـه   نوشـت  كه اعداد پـي  بنابراين، درصورتي. يافترسي  دست

 .شد خواهد گرداندهباز نويسنده به اصالح براي لهمقا شده باشد، نگاري حروف

 چـاپي  مـتن  انـدازة  بـا  مطـابق  هـا، و ...  نقشه و تصويرها، نمودارها، ها، جدول اندازة 10.3
 .باشد) cm 12×18 حداكثر(

نيـز  نشانة اعشـار   ها، نمودارها، تصويرها، و ... به فارسي درج شود. اطالعات جدول 11.3
 شود. يمترسصورت خط مورب  فقط به



حتماً  ،ها، نمودارها، تصويرها، و ... از منابع ديگر اخذ شده باشد كه جدول درصورتي 12.3
 شود. بيانها  نشاني منبع آن

و  (جدول) ترسيم Tableو با استفاده از گزينة  Wordافزار  در نرم ها فقط همة جدول 13.3
ترسـيم   زارهـاي ديگـر  اف نـرم  درصورت تصوير باشد يا  بهكه  ييها . جدولشودتنظيم 

 شود. پذيرفته نمي شده باشد

وجـه   هـيچ  نگاري شود و بـه  حروف Word افزار نرم چين ها داخل فرمول همة فرمول 14.3
 صورت تصوير ارسال نشود.   به

 

  . شيوة استناد4
  ها قول نقل 1.4

ز كلمـه ا  به كلمهصورت  به(مطالبي كه  مستقيم هاي قول نقل تعداد كلمات چه چنان 1.1.4
 و شـود  درج گيومـه  درون باشـد،  كلمـه  چهـل  از تـر  كـم  شـود)  منابع ديگر نقل مي

انـدازة   ابتـدا  باشد، كلمه چهل از تر  بيش مستقيم هاي قول نقل كلمات تعداد چه چنان
 سـپس  و شـود   تـر  كوچـك  مـتن  اصلي قلم از اندازه نيم و يك ها قول متن آن نقل قلم

 اشـپون،  سـر  از فرورفتگـي  متـر  سـانتي  نيم و يك با جداگانه، بندي گيومه و در بدون
  .شود درج

  مضمون سخن) در گيومه درج نشود. غيرمستقيم (نقلِ هاي قول متن نقل 2.1.4
وجه از منابع  هيچ و به باشد معتبر بايد غيرمستقيم و مستقيم هاي قول نقل همة منبع 3.1.4

بر كاهش امتيـاز در   عالوهصورت،  قولي نشود. درغيراين ...) نقل پديا و نامعتبر (ويكي
  شد. هاي نامعتبر از متن مقاله حذف خواهد قول داوري مقاله، همة نقل

  
  نامه) بخش كتاب در و ها قول نقل منبع  نشاني (در منابع  شناختي كتاب مشخصات 2.4

 هاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم   قول نقل منبع  نشاني در منابع  شناختي كتاب مشخصات 1.2.4
  .شود  ضبط نامه شيوه اين و مطابق مختصر، صورت به ،متن درون  در
 نامـه،  ذيـل عنـوان كتـاب    در انتهـاي مـتن مقالـه    منـابع   شناختي كتاب مشخصات 2.2.4
  .شود نوشته  نامه شيوه اين و مطابق كامل، صورت به



شناختي منابعي درج شود كه يا در متن  نامه فقط مشخصات كتاب در بخش كتاب 3.2.4
هـا آمـده    قول راه آن نقل هم ها نيز به منابع شده باشد و نشاني آن   لي از آنقو مقاله نقل

تر و ... ارجاع داده شـده باشـد و    باشد يا در متن مقاله به آن منابع براي آگاهي بيش
صـورت، همـة منـابع اضـافي از      ها نيز در آن ارجاع آمده باشد. درغيـراين  نشاني آن

  ويراستاري حذف خواهد شد. نامه در مرحلة داوري يا بخش كتاب
هـاي مسـتقيم و غيرمسـتقيم،     قـول  متني منبع نقـل  اجزاي نشاني درون ،كلي طور به 4.2.4
و خـانوادگي نويسـنده، سـال انتشـار، شـمارة جلـد،        عبارت است از: نـام  ،ترتيب به

  صفحه. شمارة
، نامـه  در بخـش كتـاب  همـة منـابع    كامـل  شـناختي  مشخصات كتاب ،كلي طور به 5.2.4
خانوادگي نويسنده، نام نويسـنده، سـال انتشـار داخـل      ترتيب، عبارت است از: نام هب

يا كتاب ، شمارة جلد كتابنام مترجم يا مصحح صورت ايتاليك،  نام كتاب بهپرانتز، 
  ناشر.نام انتشار، و  شمارة نشريه، محل

 نينشـا  مثـال بـراي  «عبـارت   هرگـاه  ،اختصـار  رعايـت  بـراي نامـه،   در اين شيوه 6.2.4
متني منبع آن  شيوة ضبط نشاني درونمثال براي «، منظور از آن رود كار  به» متني درون
  است.» قول نقل
كـار   بـه » نامه كتاب مثال براي«عبارت  هرگاه ،رعايت اختصار براينامه،  در اين شيوه 7.2.4

شناختي كامل آن منبع در  مثال براي شيوة ضبط مشخصات كتاب«، منظـور از آن  رود 
  است.» نامه ابكت
 هـا  قول نقل متن از پس يا هاي مستقيم و غيرمستقيم قول نقل متني منبع درون نشاني 8.2.4

  .شود درج قول نقل صاحب نام از پسو  ها قول نقل متن از پيش يا شود آورده
  قول): نقل از متن پسمثال براي حالت اول (

  ).14: 1379(شايگان » قول متن نقل«
 ): قول نقل متن از (پيش مثال براي حالت دوم

  .»قول نقل متن«گويد:  مي) 14 :1960( اسپينوزا
  :ستاكتابي كه نويسندة آن مشخص  شيوة استناد به 9.2.4

  متني: مثال براي نشاني درون



  ).244: 1390(شفيعي كدكني » قول متن نقل«
  ».قول نقل متن) «181 :1964گفتة كانت ( به

  :نامه كتاب مثال براي
 هـاي  ريشـه  وجـوي  جست در آينه؛ و چراغ )،1390شفيعي كدكني، محمدرضا (

  ، تهران: سخن.ايران معاصر شعر تحول
Kant, Immanuel (1964), Critique of Pure Reason, trans. Norman Kemp 

Smith, London: Macmillan. 

  كتابي كه نويسندة آن مشخص نيست:شيوة استناد به  10.2.4
  متني: ني درونمثال براي نشا

  .)55: 1390ستيناشا و ستيشا(
  نامه: مثال براي كتاب

)، 1390( )يساسـان ي پهلـو ( انـه يمي فارسـ  زبـان  بـه ي متن؛ ستيناشا و ستيشا
 وي انسـان  علـوم  پژوهشـگاه : تهـران ر، مزداپـو  ونيكتـا ة ترجمـ  وي سيآوانو

  ي.فرهنگ مطالعات
هـاي آن نويسـندة    ه مـدخل هـايي كـ   نامـه  هـا يـا دانـش    فرهنـگ شيوة استناد به  11.2.4

  دارد: مستقل
  متني:   مثال براي نشاني درون

  »).سينا ابن« ذيل مدخل: 1378 مجتبايي(
  نامه: مثال براي كتاب
 سرپرسـتي محمـدكاظم   ، بـه المعـارف بـزرگ اسـالمي   ةدائـر )، 1387اهللا ( مجتبايي، فتح
  اسالمي. گبزر المعارفة، تهران: دائر»سينا ابن«، ذيل مدخل 4 بجنوردي، ج موسوي

هـاي آن نويسـندة    هـايي كـه مـدخل    نامـه  هـا يـا دانـش    شيوة استناد به فرهنـگ  12.2.4
  :داردن مستقل

  متني: مثال براي نشاني درون
  ).»دموكراسي« مدخل ذيل :1380 فارسي المعارف ةداير(

  نامه: مثال براي كتاب



، ذيـل  1سرپرسـتي غالمحسـين مصـاحب، ج     )، بـه 1380( فارسي المعارف ةداير
  ، تهران: اميركبير.»دموكراسي« مدخل

مقاالتي از نويسندگان گوناگون منتشـر   در قالب مجموعه اي كه مقاله شيوة استناد به 13.2.4
  :شده است

و در  شـود  درجنويسـندة مقالـه   خـانوادگي   نـام  متنـي  درون نشاني دردر اين مورد، 
س ديگـر مشخصـات   نويسـندة مقالـه و سـپ    و نـام  خـانوادگي  نامه نيـز ابتـدا نـام    كتاب
  .شناختي آن منبع آورده شود كتاب
  :متني نشاني درونبراي  مثال

  ).7: 1381(الك 
  نامه: مثال براي كتاب
سيري در  :در ،»ها هاي متمايز آن درباب ايمان و عقل و ساحت«)، 1381الك، جان (

ترجمـة مصـطفي ملكيـان، تهـران:      مقاالت و مقوالتي در معنويـت،  ؛سپهر جان
  ر.معاص هنگا

  :ديگر ةنويسنديك يا چند اي بر كتاب  مقدمة نويسنده استناد به شيوة 14.2.4
 در و شـود  درج دمـه مق نويسـندة  خـانوادگي  نـام  متني درون نشاني در ،در اين مورد

 مشخصـات  ديگـر  سـپس  و دمـه مقخـانوادگي و نـام نويسـندة     نـام  ابتـدا  نيز نامه كتاب
  .شود آورده منبع آن شناختي كتاب

  متني: ي نشاني درونمثال برا
  ).7: 1382(ملكيان 

  نامه: مثال براي كتاب
ي، ترجمة فروزان و مونيس ،شيكش كينامه به  )، مقدمه بر:1382( يمصطف، ملكيان

  .راسخي، تهران: نگاه معاصر

واسـطة   مدار، يـا ...) بـه   مطلبي از يك شخص (فيلسوف، سياست استناد به شيوة 15.2.4
  شخصي ديگر: نوشتة
  متني: اي نشاني درونمثال بر



  .)998، 2ج : 1373 راسل از نقل هگل، به» (قول نقل متن«
  .»قول نقل متن«گويد:  ) ميcited Copleston 1965: vol. 7, 337كركگارد (

  نامه: مثال براي كتاب
: تهـران  ،2 ج دريابنـدري،  نجف ترجمة ،غرب فلسفة تاريخ )،1373( برتراند راسل،

  .پرواز  كتاب
Copleston, Frederick Charles (1965), A History of Philosophy, vol. 7, 

New York: Image Books. 

  ها: ها و رساله نامه پايان استناد به شيوة 16.2.4
  متني: مثال براي نشاني درون

  ).93: 1377(كبيري 
  نامه: مثال براي كتاب

اسي ارشد، نامة كارشن پايان ،فرهنگ ظرفيت صفات فارسي)، 1385كبيري، لعيا (
  سينا. شناسي دانشگاه بوعلي همدان: گروه زبان

 نامـه،  فصـل  نامـه،  دوفصـل  از نشريات چاپي و الكترونيكـي، اعـم   استناد به شيوة 17.2.4
 كه مطالب آن نويسندة مستقل دارد: ،... و روزنامه،

  متني: مثال براي نشاني درون
  ).78: 1393ارجمندي و عاصي (امير

(Rosenkranz 2017: 98).  
  نشرية چاپي: مورد، در»نامه كتاب«مثال براي 

 يـب ترك يندفرا ياييزا«)، 1392مصطفي عاصي (سيدنازنين و  اميرارجمندي، سيده
  .1، ش 4، سشناخت زبانـ پژوهشي  نامة علمي ، دوفصل»يدر زبان فارس

  نشرية الكترونيكي: مورد، در»نامه كتاب«مثال براي 
Silvermint, Daniel (2018). “Passing as Privileged”, Ergo (An Open Access 

Journal of Philosophy), vol. 5, no. 1:  

<http://dx.doi.org/10.3998/ergo.12405314.0005.001> 



  ي كه نويسندة مستقل ندارد:شيوة استناد به نشريات 18.2.4
  متني: براي نشاني درون مثال

  ).2: 1396 شرق (روزنامة
  نامه: مثال براي كتاب

 168اصـل  ؛ منصـفه  يئـت بـا ه  ينكا ياسيجرم س« ،)1396آبان  8( شرق روزنامة
  .2999ش  ،»باالخره زنده شد قانون اساسي

ضروري اسـت، ولـي     هاي مستقيم كامالً قول  درج شمارة صفحه در نشاني منبع نقل 19.2.4
  غيرمستقيم ضروري نيست. هاي قول  نقل منبع نشاني در صفحه رةشما درج
  مثال:
  .غيرمستقيم قول نقل متن): 1960( كانت گفتة به

 ).Rawls 1975(غيرمستقيم  قول نقل متن

باشـد،   شـده  اسـتناد  سان انتشار يك سال با نويسنده از يك اثر چند چه به چنان 20.2.4
...) را در منابع فارسي و عربي  و لف، ب، ج،ها حروف ابجد (ا انتشار آن سال از پس

آثـار   كنيم تـا آن  درج مي ،) را در منابع التيني… ,A, B, Cانگليسي ( و حروف الفباي
  شود. هم متمايز از

  متني: مثال براي نشاني درون
  ).744، 2: ج الف 1379كوب  (زرين
  ).125: ب 1379كوب  (زرين

  نامه: مثال براي كتاب
 ،مثنوي تطبيقي و تحليلي شرح و نقد ني؛ سرّ ،)الف 1379( حسينعبدال كوب، زرين
  .علمي: تهران ،2 ج
  .اميركبير: تهران ،جو در تصوف ايران و جست ،)ب 1379( عبدالحسين كوب، زرين
  دارد: نويسنده دو كه اي نوشته شيوة استناد به 21.2.4

  متني: مثال براي نشاني درون
  ).89، 2: ج 1392 گيويو انوري (



  نامه: ثال براي كتابم
  .فاطمي: تهران ،2، ج دستور زبان فارسي ،)1393( انوري، حسن و حسن احمدي گيوي

  دارد: نويسنده سه كه اي نوشته شيوة استناد به 22.2.4
  متني: مثال براي نشاني درون
  ).645: 1386(گال و ديگران 

)Ibrahimov et al. 2002: 23(.  

  :نامه كتابمثال براي 
 علـوم  در تحقيـق  هـاي  روش )،1386( گال جويس و ،والتر بورگ ،تگال، مردي
  .سمت: تهران ،همكاران و نصر احمدرضا ةترجم ،شناسي روان و تربيتي

Ibrahimov, Oktay, Ishwar Sethi, and Nevenka Dimitrova (2002), “Clustering of 

Imperfect Transcripts Using a Novel Similarity Measure”, in:  Information Retrieval 

Techniques for Speech Applications, Anni R. Coden, Eric W. Brown, and Savitha 

Srinivasan (eds.), New York: Springer. 

ها، هرگاه نويسـندة منبـع جديـد همـان      قول منبع نقل متني دروندر ضبط نشاني  23.2.4
خانوادگي نويسنده و سال انتشار، در منابع  جاي تكرار نام نويسندة منبع قبلي باشد، به

  كار رود. به» ibid«.و در منابع انگليسي » همان«فارسي واژة 
بـر يكـي بـودن     عـالوه  چـه،  هـا، چنـان   قـول  منبع نقل متني درون در ضبط نشاني 24.2.4

منبع جديد با نويسندة منبع قبلي، شمارة صفحة منبع نيز يكـي باشـد، فقـط     نويسندة
كه فقط شمارة صفحة منبع جديد با منبـع قبلـي    كار رود و درصورتي به» همان«واژة 

  شود. شمارة صفحة آن نيز درج» همان«از واژة  ، پسه باشدتفاوت داشت
نامه، اگر در متن مقاله به چند اثر از يك نويسنده استناد شده باشد، نام  در كتاب 25.2.4
وجـه   هـيچ  كامـل نوشـته شـود و بـه    طور  خانوادگي نويسنده، در همة موارد، به و نام

  ترسيم نشود. ... و چين، نقطه جاي آن خط، به
شـناختي منـابع فارسـي و عربـي و سـپس       ابتدا مشخصات كتـاب  نامه، كتاب در 26.2.4

ترتيب  خانوادگي نويسنده، به شناختي منابع التيني و ...، براساس نام مشخصات كتاب
  شود. حروف الفبا آورده



با  غيراز حروف اضافه، ربط، و تعريف)امه، حرف اول كلمات التيني (ن در كتاب 27.2.4
واسـطة   چنين، حرف اول كلماتي كه بـه  هم. ضبط شود) capital letterحرف بزرگ (

  صورت حرف بزرگ درج شود. اند به هم متصل شده خط به نيم
  

  ارجاعات 3.4
تر مخاطـب و   د آگاهي بيشقص به اين معناست كه نويسنده، بهفقط ، ارجاع جا در اين 1.3.4

رعايت اختصار و ممانعت از اطالة كالم، منبع يا منابعي را دربارة موضوع موردنظر  براي
مطلبي مشخص كه در اثـر يـا آثـار     به مخاطب معرفي كند يا او را به مالحظه و بررسي

كـه جزئيـات آن مطلـب را در     است دعـوت كنـد، بـدون ايـن      خودش يا ديگران آمده
  كند.  قل يا تكراراش ن نوشته

جـاي   جاي رجوع كنيد، نگاه كنيد، مقايسه كنيد، و ...، و بـه  در ارجاعات، هميشه به 2.3.4
يـا   seeانگليسـي   متـون  و در» بـه   بنگريـد «و ...، فقط » نك«و » رك«هاي  نوشت كوته
also see كار رود. به  

وجـه  تـر اسـت كـه    به، هميشـه  »به بنگريد«كاربردن  از به  در همة ارجاعات، پيش 3.3.4
ارجاع يا هدف از ارجاع براي مخاطب بيـان شـود. مـثالً گفتـه شـود بـراي آگـاهي        

... بنگريد به فـالن منبـع يـا بنگريـد بـه فـالن موضـوع در         تر، براي مقايسه، و بيش
  نوشته.  همين
  : مثال

  ).68 -24: 1381تر، بنگريد به ويتگنشتاين  (براي آگاهي بيش
  ).160 -74، 3: ج 1379فر  بنگريد به فروزان (براي مقايسه با اين نظر،

، بنگريـد بـه قسـمت    نامه در اين شيوه ها نامه (براي اطالع از شيوة استناد به پايان
16.2.4.( 


