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 قابل توجه نويسندگان و مترجمان محترم
ـ مقاله هايي كه براي درج در مجله مي فرستيد، بايد با  اهداف و ساختار اين مجله مرتبط باشد و قباًل در جاي ديگري چاپ نشده باشد.
ـ مقاله هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي همخواني داشته باشد و متن اصلي نيز همراه آن باشد. چنان چه مقاله را خالصه مي كنيد، اين موضوع را قيد بفرماييد.
ـ مقاله يك خط در ميان، در يك روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا تايپ شود. مقاله ها مي توانند با نرم افزار word و بر روي CD يا فالپي و يا از طريق رايانامه مجله ارسال شوند.
ـ نثر مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب واژه هاي علمي و فني وقت الزم مبذول شود.
ـ محل قرار دادن جدول ها، شكل ها و عكس ها در متن مشخص شود.
ـ مقاله بايد داراي چكيده باشد و در آن هدف ها و پيام نوشتار در چند سطرتنظيم شود.
ـ كلمات حاوي مفاهيم نمايه )كليد واژه ها( از متن استخراج و روي صفحه اي جداگانه نوشته شوند.
ـ مقاله بايد داراي تيتر اصلي، تيترهاي فرعي در متن و سوتيتر باشد.
ـ معرفي نامه ي كوتاهي از نويسنده يا مترجم همراه يك قطعه عكس، عناوين و آثار وي پيوست شود.
ـ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاله هاي رسيده مختار است.
ـ مقاالت دريافتي بازگردانده نمي شود.
ـ آراي مندرج در مقاله ضرورتاً مبين رأي و نظر مسئوالن مجله نيست.
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