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ایران  نامگ:
فصل نامه ای دانشگاهی برای پیشبرد علوم انسانی و اجتماعی

به  که  است  ایران شناسی  دوزبانۀ  و  مستقل  علمی ــ پژوهشی،  فصل نامۀ  نامگ  ایران 
سردبیری محمد توکلی طرقی در دانشگاه تورنتو منتشر می شود. این فصل نامه جستارهای 
فارسی و انگلیسی ای را برای چاپ می پذیرد که بر اساس گزیده ترین معیارها و شیوه های 
رایج در علوم انسانی و اجتماعی و با پایبندی به اخالق و صداقت پژوهشی نوشته شده 
باشند. استناد سخاوتمندانه، دقیق و کامل به آثار کسانی که در تهیۀ یک جستار علمی 
نقش داشته اند از جمله معیارهای حرفه ای برای همکاری با ایران نامگ است. همکاران 
به ارسالی  مقالۀ  تهیۀ  در  که  کسانی  همکاری  و  یاری  از  که  موظف اند  فصل نامه  این 

ایران نامگ  نقش داشته اند نام ببرند. با پایبندی به شفافیت و اخالق پژوهشی، بایسته است 
که نویسندگان ایران نامگ از سازمان ها و افرادی که تأمین مالی جستارهایشان را بر عهده 

داشته اند صادقانه یاد کنند.

با تعهد به استقالل پژوهشی و پیراستگی و برازندگی انتشاراتی، سردبیر با همکاری نزدیک 
شورای دبیران به گزینش جستارهای مستند و بدیع و ارزنده برای نشر در هر شمارة ایران 
نامگ می پردازد. شورای دبیران ایران نامگ اکنون شامل این استادان نامدار ایران شناسی است:

شورای نویسندگان از استادان و دانشجویان در همۀ دوره ها، رشته ها و بخش های پیوستۀ 
ایران شناسی دعوت می کند که جستارهای بدیع و مستند خود به زبان های فارسی و 
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ارسال کنند. نوشته های دریافت شده  نامگ  ایران  به  انتشار  برای بررسی و  را  انگلیسی 
برای ارزیابی علمی ــ پژوهشی در اختیار دست کم سه همتاداور متخصص قرار می گیرد. 
نوشته های برگزیده، که معموالً شامل 5 تا 7 هزار واژه اند، پس از ویراستاری فنی چاپ 
مقاله  همراه  به  نویسندگان  دانشگاهی  و  علمی  پیشینۀ  از  فشرده ای  ارسال  می شوند. 

ضروری است.

بر  نامگ  ایران  پذیرفته شده،  مقاله های  به  دستیابی  تسهیل  و  چاپ  در  تسریع  برای 
اساس روش “نشر جستاری” )Article-Based Publishing( در دسترس مشترکان قرار 
می گیرد. بدین روال، جستارهای داوری و پذیرفته شده پس از برگ آرایی، و پیش از فصل 

رسمی انتشار کاغذی، از طریق پایگاه ایران نامگ )iranamag.org( منتشر می شوند.

این  پایداری  به  و  دریابید  را  نامگ  ایران  مالی،  یاری  و  دادن  هدیه  اشتراک،  به  اقدام  با 
این فصل نامۀ  پایداری  یاری رسانید.   ایران شناسی  فصل نامۀ دوزبانه و مستقل و مستند 
علمی ــ پژوهشی فقط با یاری سخاوتمندانۀ خوانندگان و دوستداران ایران نامگ ممکن خواهد 
باشید! پایدارش  یار  و   )facebook.com/irannamag( بدارید  دوست  را  نامگ  ایران  بود. 
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