باسمٍ تعالی
فصلىامٍ علمی ـ پژيَشی مطالعات تاریخ فزَىگی؛ اوجمه ایزاوی تاریخ
شیًٌی استىاد بٍ مىابع ي مآخذ در پاوًشت :هحمماى هحسسم الشم اسر الگَی شیس زا دز اسسٌاد تِ هٌاتغ زػایر فسهایٌد:
 -کتاب:

-

ازجاع تسای اٍلیي ًَترً :ام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ( ،سال ًطس) ،ػٌَاى کساب [تِ ضکل ایساًیک زایح ضَد] ،ج ،زسجوِ،
زػحیح ،تِ کَضص ،گفسگَ تا ،هحل ًطسً :اضس ،ظ.

-

ازجاع تدٍى فاغلِّ :واى ،ظ.

-

ازجاع تا فاغلِ :ػٌَاى کساب [تِ ضکل ایساًیک] ،ج ،ظ.

تِ جص هحل ًطس کِ خس اش آى ػالهر دٍ ًمطِ ( ):گراضسِ هیضَد ،تمیِ هَازد تا ٍیسگَل جدا هیضًَد.
ضوازُ غفحاذ اش چح تِ زاسر تِ زسزیة اش کن تِ شیاد آٍزدُ ضَد .تِ طَز هثال :غع 113ـ .112
دز هَازدی ّن کِ زؼداد غفحاذ تیص اش یک هَزد اسر ،تِ زسزیة آٍزدُ ضَد .غع478ـ297 ،386 ،425 ،477ـ.296
تسای گراضسي خط زیسُ اش ػالهر  shift + jاسسفادُ ضَد.
تیي اػداد فمط ٍیسگَل آٍزدُ ضَد »ٍ« .الشم ًیسر.
ًَتر چاج لید ًطَد.
ازجاع تا دٍ ًَیسٌدُ ّس دٍ لید ضَد.
ازجاع تا تیص اش دٍ ًَیسٌدًَُ :یسٌدُ اٍل ٍ دیگساى( .دز فْسسر هٌاتغ زوام ًَیسٌدگاى تِ زسزیة زٍی جلد آٍزدُ ضًَد).
اثس تدٍى ًَیسٌدًُ :ام کسی کِ آى زا چاج کسدُ ،یا سسٍیساسساز ،تِ جای هَلف آٍزدُ هیضَد ٍ خس اش آى دز خساًسص ًَضسِ هیضَد
(تِ کَضص).
زَجِ ضَد زواهی ػالئن سجاًٍدی ًظیس ًمطٍِ ،یسگَل ٍ ...تِ کلوِ لثل اش خَد چسثیدُ ٍ خس اش آى یک فاغلِ الشم اسر .دز هَزد
ضوازُی خاٍزلی دز هسي ًیص اتسدا ػالهر سجاًٍدی گراضسِ هیضَد ،سدس ضوازُ دزج هیضَد.
خس اش ضوازُی خاٍزلی ـ هٌظَز دز خاًَضر اسر ـ تِ جای خط زیسًُ ،مطِ گراضسِ ضَد.
 -مقالٍ در مجلٍ:

ازجاع تسای ًَتر اٍلً :ام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ« ،ػٌَاى همالِ داخل گیَهِ لساز گیسد» ،ػٌَاى هجلِ ،س ،ش ،زازیخ ًطس ،ظ.
ازجاع تدٍى فاغلِّ :واى ،ظ.
ازجاع تا فاغلِ« :ػٌَاى همالِ» ،ظ.
 -مقالٍ در مجمًعٍ مقاالت:

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ( ،سال ًطس)« ،ػٌَاى همالِ داخل گیَهِ» ،دزً :ام هجوَػِ هماالذً ،ام سسٍیساسساز ،هحل ًطسً :اضس ،ظ.
 -مقالٍ در دائزٌ المعارف:

ًام ٍ ًام خاًَادگی( ،سال)« ،ػٌَاى هدخل» ،ػٌَاى دائسٓ الوؼازف ،ج ،هحل ًطسً :اضس ،ظ.
 -مدخل لغتوامٍ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی( ،سال) ،زسجوِ ،زػحیح ،هحل ًطسً :اضس« ،هدخل».
 مقالٍ در ريسوامٍ با وام وًیسىدٌ:ًام ٍ ًام خاًَادگی« ،ػٌَاى همالِ» ،ػٌَاى زٍشًاهِ ،ش( ،زٍش هاُ سال) ،ظ.
دز غَززی کِ همالِ دز ضویوِ تاضد کلوِ ضویوِ آٍزدُ ضَد.
 -مقالٍ در ريسوامٍ بدين وام وًیسىدٌ:

«ػٌَاى همالِ» ،ػٌَاى زٍشًاهِ ،ش ،زٍش هاُ سال ،ظ.
 -پایان وامٍ:

ًام ٍ ًام خاًَادگی ًَیسٌدُ« ،ػٌَاى خایاى ًاهِ» ،تِزاٌّوایی ،خایاىًاهِی [همطغ لید ضَد] ،ػٌَاى داًطکدُ ،ػٌَاى داًطگاُ ،سال ،ظ.
 -سىد:

هطاتك الگَی آزضیَ سٌد دز ساشهاى هَزد هساجؼِ زٌظین ضَد.
مأخذ ایىتزوتی با وام وًیسىدٌ:

اتسدا ًام ًَیسٌدُ ٍ سدس ػٌَاى سایر هَزد ًظس لید ضَد ٍ سدس ،هسیس ایٌسسًسی تِ طَز کاهل دزج ضَد.
”Christopher Uehlinger.”Religious change in Iran under the Early Safavids

)http://www.research-projets.uzh.ch/p11554.htm. (accessed22/12/2012
مآخذ اینتزنتی بذون نام نویسنذه :آدرس دقیق مسیز اینتزنتی به روش باال مشخص شود.
منابع التین :تِ سثک ٍ سیالی کِ ًطاًی فازسی ٍ ػستی هسسٌدساشی هیضَد ،اش چح تِ زاسر حسٍفچیٌی هیضًَد.

شیًٌی استىاد بٍ مىابع ي مآخذ در فُزست مىابع:
دز فْسسر هٌاتغ ،اتسدا ًام خاًَادگی ٍ سدس ًام ًَیسٌدُ هیآید ٍ ،خس اش ّس کدام ٍیسگَل گراضسِ هیضَد.
تیص اش دٍ ًَیسٌدُ زوام ًَیسٌدگاى ًاهطاى ذکس ضَد( .تِ زسزیة زٍی جلد)
ًَیسٌدگاى تِ زسزیة حسٍف الفثایی ًام خاًَادگی فْسسر هیضًَدً ٍ ،یاشی تِ ضوازُ گرازی دز فْسسر هٌاتغ ًیسر.
دز هَزد هَلفاى هطَْز :هاًٌد طثسی ،اتي اثیس ٍ ...دز هسي همالِ زٌْا ًام هطَْز لید هیضَد ٍلی دز فْسسر هٌاتغ ًام کاهل آًْا تاید خس
اش ًام هطَْز آٍزدُ ضَد .هاًٌد :طثسی ،هحود تي جسیس،
غفحِ حرف هیضَدٍ ،لی دز هماالذ تاید غفحاذ ضسٍع ٍ خایاى همالِ حسوا دز فْسسر هٌاتغ لید ضَد.
هماالذ تا للن  ٍ BBadrفًَر  13دز هسي ٍ فًَر  11دز خاٍزلی زایح ضَد.

ًَیسٌدگاى هحسسم ،لطفا خس اش زػایر هَازد فَق ٍ دسسَزالؼول «حسٍف چیٌی زایح فازسی» ـ کِ دز فایل هجصا زٌظین ضدُ
اسر ـ هماالذ خَد زا تِ دتیسخاًِ اًجوي ایساًی زازیخ ازسال ًوایٌد.
تا سداس
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