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اعضای هیأت تحریریه
عباسعلی آهنگر

دانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه سيستان و بلوچستان

علی اکبر انصاریان

دانشيار گروه زبان و ادبيات انگليسی دانشگاه تبریز

چندر شيكر بتناگر

استاد بخش فارسی دانشگاه دهلی

نجف جوکار

دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه شيراز

مریم خليلی جهانتيغ

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه سيستان و بلوچستان

حكيمه دبيران

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تربيت معلم

محمد سليم اختر

استاد بخش فارسی دانشگاه الهور

شهال سليم نوری

استاد بخش فارسی دانشگاه کراچی

سيد اختر حسين

استاد بخش مطالعات زبان و ادبيات و فرهنگ آسيایی دانشگاه جواهرلعل نهرو

محمد رحيم صراف

استاد پژوهشكدۀ باستان شناسی پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی

اسحاق طغيانی

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اصفهان

حبيب ا ...عباسی

استاد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه بيرجند

سيد حسين فاطمی

دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه مشهد

محمدکاظم کهدویی

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه یزد

عبدالكریم گلشنی

استاد گروه تاریخ دانشگاه تهران

رضا مصطفوی سبزواری

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

اسدا ..واحد

استاد گروه زبان و ادبيات فارسی دانشگاه تبریز
مشاوران علمی این شماره

عبدالحسين لطيفی؛ دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام(ره)  ،مریم خليلی جهانتيغ؛ دانشگاه سيستان و
بلوچستان  ،زهرا حسين آبادی؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان ،محمد پيری؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان ،سميه
نوری نژاد؛ دانشگاه پيام نور بندرعباس ،محمود حسن آبادی؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان  ،صمد عابدینی ؛
دانشگاه آزاد خلخال  ،مهدی عباس زاده فتح آبادی ؛ دانشگاه شهيد باهنر کرمان  ،مرتضی فالح ؛ دانشگاه
یزد  ،محمد امير مشهدی ؛ دانشگاه سيستان و بلوچستان  ،علی گراوند ،دانشگاه ایالم.

این فصلنامه براساس مجوز شماره ثبت  124/4025مورخ  1386/9/12وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی منتشر می شود و براساس نامۀ مورخ  1388/12/1به شمارۀ  3/11/2005از کمیسیون نشریات
علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری از اولین شماره اعتبار علمی -پژوهشی دریافت نموده است.

راهنمای نویسندگان :
هدف و زمینه

فصلنامه مطالعات شبه قاره با هدف گسترش دامنه تحقیق و پژوهش و آشنایی عالقه مندان با
مسایل حوزه علوم انسانی کشورهای شبه قاره منتشر می شود .بنابراین مقاالتی را مورد بررسی قرار
می دهد که در ارتباط با مسایل ادبی ،هنری ،دینی ،آموزشی ،سیاسی ،اقتصادی ،تاریخی ،جغرافیایی،
باستانشناسی ،جامعه شناسی ،مردم شناسی و...حوزه کشورهای هند ،پاکستان و بنگالدش باشد.
زبان نشریه

این نشریه ،آخرین دستاوردهای علمی و مقاالتِ حاصل پژوهش های استادان و دانشجویان
دانشگاه های داخل و خارج کشور را در سه شماره به زبان فارسی و یک شماره به زبان انگلیسی
چاپ می کند.
نحوه دریافت و بررسی مقاالت از طریق سامانه الکترونیکی

کلیه مراحل از ارسال مقاله ،ویرایش ،پذیرش و  ...الزاماً باید از طریق پنل کاربری شخص در
سایت فصلنامه به آدرس  jsr.usb.ac.irانجام شود و ارسال مقاله و انجام اصالحات از طریق ایمیل
یا ارسال پستی مقاله قابل قبول نیست .ایمیلی که توسط سامانه در هر مرحله به کاربر ارسال می
شود صرفاً جهت اطالع رسانی است تا کاربر به پنل کاربری خود مراجعه کند.
با توجه به ثبت کامل مشخصات نویسندگان در بخش ارسال مقاله الزم است نویسندگان فایل
مقاله را بدون مشخصات ارسال نمایند .بدیهی است هر گونه اشاره در متن مقاله که منجر به افشای
هویت نویسندگان شود برخالف شیوه نامه تدوین مقاله بوده و مقاله عودت داده خواهد شد.
نحوه بررسی مقاالت

مقاالت رسیده از طریق سامانه ی الکترونیکی ،توسط هیأت تحریریه مورد بررسی مقدماتی قرار
می گیرد و چنانچه مناسب تشخیص داده شد ،از طریق همان سامانه جهت ارزیابی برای سه نفر از
داوران صاحب نظر ارسال می شود.
پس از دریافت پاسخ داوری ،نتایج دوباره در هیأت تحریریه مطرح می شود و چنانچه حداقل
نظر  2تن از داوران علمی مثبت باشد ،مقاله(درصورت درخواست داوران) جهت انجام اصالحات
برای نویسنده مسؤول مکاتبات ارسال خواهد شد .پس از اصالح ،مقاله مجدداً مورد ارزیابی قرار
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می گیرد و چنانچه اصالحات خواسته شده به طور کامل انجام شده باشد بار دیگر در هیأت تحریریه
مطرح می شود و در صورت تأیید ،در نوبت چاپ قرارمی گیرد.
برای اینکه مقاالت شما با بی طرفی کامل مورد ارزیابی قرار گیرد ،نام و مشخصات نویسنده یا
نویسندگان از مقاله حذف می شود .بنابراین پس از ثبت نام در سامانه نشریه ،در ارسال فایل اصلی
مقاله نسبت به حذف نام ومشخصات خود اقدام فرمایید.
ساختارمقاالت

الزم است تا نگارش مقاله بر اساس «قالب مقاالت فصلنامه» که در سایت مجله و در قسمت
راهنمای نویسندگان قرار دارد باشد .همچنین نویسندگان محترم در هنگام نگارش مقاالت ساختار
زیر را رعایت نمایند:
 -1عنوان مقاله باید کوتاه و دقیق و توصیف کننده محتوای مقاله باشد.
 -2چکیده شامل تعریف مسأله ،ضرورت تحقیق ،نتیجه اصلی و روش کلی در  150تا  200کلمه
به دو زبان فارسی و انگلیسی می باشد.
 -3واژگان کلیدی شامل سه تا هفت کلمه اختصاصی و کلیدی مقاله است.
 -4مقدمه شامل زمینه پژوهش ،طرح اهداف تحقیق ،پیشینه تحقیق و احیاناً سؤاالت و فرضیه های
تحقیق می باشد.
 -5بحث شامل تحلیل ،بررسی ،استدالل و  ...است.
 -6نتیجه شامل جمع بندی کلی یافته های تحقیق خواهد بود.
 -7منابع شامل منابع مورد استفاده در مقاله است که به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان
مرتب شده است .ترجمۀ منابع شامل منابع فارسی و احیاناً عربی است که به انگلیسی برگردانده
شده و سال چاپ اثر نیز به میالدی محاسبه شده است.
 -8مجله فقط مقاله هایی را خواهد پذیرفت که حاصل نوآوری و پژوهش نویسندگان در زمینۀ
مطالعات شبه قاره باشد.
 -9حجم مقاله نباید از  20صفحۀ  A4تایپ شدۀ  24سطری تجاوز نماید.
 -10ارجاعات داخل متن باید بین دو پرانتز قرار گیرد به این صورت (:نام خانوادگی نویسنده ،سال
انتشار اثر و شمارۀ صفحه).

 -11منابع مورد استفاده در پایان مقاله و به ترتیب الفباییِ نام خانوادگی نویسنده ،به صورت زیر قید
گردد.
 کتاب :نام خانوادگی ،نام(نویسنده یا نویسندگان) ،عنوان کتاب ،شماره جلد ،نوبت چاپ،نام مترجم ،مصحح یا گردآورنده ،محل نشر :نام ناشر ،سال انتشار
 مقاله :نام خانوادگی ،نام(نویسنده یا نویسندگان) ،عنوان مقاله ،نام نشریه ،دوره /سال ،محلانتشار :شماره صفحات مقاله ،سال انتشار
 مجموعه مقاالت :نام خانوادگی ،نام(نویسنده یا نویسندگان) ،عنوان مقاله ،نام ویراستار یاگردآورنده ،نام مجموعه مقاالت ،محل نشر :نام ناشر ،شماره صفحات مقاله ،سال انتشار
 -12معادل التین کلمات داخل پرانتز و مقابل کلمۀ فارسی درج گردد.
 -13پذیرش مقاالت پس از داوری مشاوران علمی برعهدۀ هیأت تحریریه مجله است.
 -14مقاله باید در با نرم افزار wordباالتر از نسخه  2010تایپ گردد .در اندازه ورق  A4حاشیه
از باالی صفحه  ،6از پایین  ،5.1از راست و چپ کاغذ  4.3سانتی متر باشد.
 -15مجله در ویراستاری ادبی مقاالت آزاد است.
 -16مسؤولیت علمی و حقوقی مطالب درج شده در مقاالت برعهدۀ نویسندگان آنهاست.
 -17مقاالت به ترتیب الفباییِ نام خانوادگیِ نویسندگان در مجله درج خواهد شد.
 -18اطالعات مربوط به رتبۀ علمی ،محل کار ،آدرس و شماره تلفن و نشانی پست الکترونیکی
نویسنده مسئول (پست الکترونیک دانشگاهی یا ملی) حتماً باید همراه مقاله باشد.

فرم اشتراک فصلنامۀ مطالعات شبه قاره
این جا نب...............................شغغغ غل ...................................با ارسغغغال فیش بانکی به
مبلغ............................ریال به حسغغاب سغغیبای شغغماره  2177362604004به نام حسغغاب
درآمدهای دانشگاه سیستان و بلوچستان ،متقاضی اشتراک هر شماره( 80.000ریال) اشتراک
فهرست می باشم.
یکساله( 320.000ریال) فصلنامۀ مطالعات شبه قاره
مطالب
آدرس اینجانب................................................................................................... :
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