با درود به همة یاران ،دوستان و دوستداران مؤسسة فرهنگی هنری سرای فردوسی
فصلنامة پاژ ارگان رسمی مؤسسه است و در زمینه های ادبیات ،تاریخ ،باستان شناسی ،هنر ،جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ و ایران مقاله
میپذیرد.
در این نشریه بخش مستقلی با عنوان از دیار آشنایان وجوود دارد هوه مقواوت و پشوهشووای ویوشک دو هشوور فارسوی زبوان افغانسوتان و
تاجیکستان چاپ می شود.
از همة پشوهشگران و صاحبان قلم دعوت می شود پشوهشوای نویافتة خود را به نشانی یا ایمیل مؤسسه برای ما بفرستند.

دکتر محمدجعفر یاحقی
مدیر مسئول نشریه پاژ

راهنمای نگارش مقاله ها
1ـ مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده /نویسندگان دربارة زبان و ادبیات فارسی ،با تأکید بر پژوهشهای مربوط به
فردوسی و خراسان باشد و در هیچ مجلّه یا مجموعهای به چاپ نرسیده و یا برای آنها ارسال نشده باشد.
2ـ مقاله باید به ترتیب شامل عنوان مشخّص و روشن ،چکیدة فارسی ( 11-7سطر) ،کلیدواژه ( 6-4واژه) ،مقدّمه ،اصل بحث و
بررسی ،نتیجهگیری ،پینوشت (در صورت نیاز) ،فهرست منابع (فارسی ـ عربی و التین) باشد و از  11صفحه  21 ،4Aسطری تجاوز
نکند.
3ـ ارجاعات در متن مقاله به این صورت ارائه شود( :نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،شمارة جلد ،شماره یا شمارههای صفحه).
مانند (صفا ،1371 ،ج.)11-17 :2
4ـ ارجاع به منابع غیر فارسی ،همانند منابع فارسی باشد و معادل اسمها و اصطالحات التین در پایین صفحه بیاید.
1ـ ارجاعات توضیحی بهصورت پینوشت در پایان مقاله آورده شود.
6ـ منابع مورد استفاده در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی بهصورت زیر آورده شود:

ـ کتاب :نام خانوادگی ،نام (نویسنده  /نویسندگان)( ،تاریخ انتشار داخل پرانتز) ،نام هتاب ،نام مترجم ،محلّ نشر ،نام ناشر.
ـ مقاله :نام خانوادگی ،نام (نویسنده  /نویسندگان)( ،تاریخ انتشار داخل پرانتز)« ،عنوان مقاله داخل گیومه» ،نام ویراستار یا
گردآورنده ،نام مجموعه مقاوت ،محلّ نشر ،نام ناشر.
7ـ هیئت تحریریه در ویراستاری مقاله آزاد است.
1ـ در ارجاع به پایگاه اینترنتی (عنوان مطلب) نام پایگاه اینترنتی ،نشانی کامل و زمان استفاده از پایگاه الزم است.
9ـ مطالب رسیده در هر صورت بازگشت داده نمی شود.
11ـ مسئولیت علمی مطالب مقاالت برعهدة نویسنده خواهد بود.

