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بسمو تعالی
فراخوان هفدهمیه گردهم آیی ساالهن باستان شناسی اریان،اسفندماه  ،8931تهران
هب آگاهی می زساند ژپوهشکده باستان شناسی رد نظر دازد هفدهمیه گردهم آیی ساالهن باستان شناسی اریان ،زا رد اسفندماه سالجازی ربگزاز
نماید .بدینوسیلو اش ژپوهشگران گرامی هک رب اساس مجوش ژپوهشکده باستانشناسی رد سال  8931رهگوهن ژپوهش میدا نی باستان شناختی رد کشوز انجام
دادهاند ،دعوت می شود ات گزازش کواته خود زا رباساس شیوه انهم ویپست ات اتزخی  8931/1/93هب دبیسخاهن دائمی گردهم آیی ساالهن باستان
شناسی اریان هب نشانی  icar.richt@yahoo.comازسال نمایند.
ایه اتزخی اقبل تمدید نخواهد بود و پس اش ایه اتزخی چیه گزازش کواتهی پرریفتو نخواهد شد.
شایان ذکر است طبق اعالم رد مجوش صارد شده  ،ازسال گزازش کواته ربای تمام ژپوهشگران هک رد سال  8931ربانهم میدا نی انجام
همچ
داده اند ،الزامی است .نیه هم کازانی هک رد ربانهم اهی میدا نی خود یافتو اهی وژیه بدست آوزده اند ،الشم است تصاوری یافتو اه زا جهت انجام
هماهنگی اهی الشم ربای نمایش اشیاء رد نمااگشیه جنبی هفدهمیه گردهمائی ساالهن باستان شناسی اریان ،هب نشانی الکتسونیکی دبیسخاهن دائمی گردهمایی
 icar.richt@yahoo.comازسال نمایند.
زوح اهل ییساشی
زئیس ژپوهشکده باستان شناسی و
دبیس علمی هفدهمیه گردهم آیی ساالهن باستان شناسی کشوز
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شیًٌوامۀ تُیۀ گسارشکًتاٌ 

باستانشىاسی ایران

َفدَمیه گردَمایی ساالوۀ

پظٍّؾّإ

تاػتاىؿٌاػٖ اٗشاى اصًتاٗج 

ّإػال٘اىاخ٘شٍتِهٌظَس اػتفادٓ تْتش ٍ هؤثشتش جاهؼٔ


هاًٌذگشدّواٖٗ

تِ
فؼال٘ته٘ذاًٖداؿت٘ذدػَتتِػول

تاػتاىؿٌاختٖ اًجامؿذُ دس کـَس ،اصؿواپظٍّـگشگشاهٖکِدسطٖػال 9317

ًاهٔپَ٘ػتگضاسؿْإکَتاُخَدساتِدت٘شخأًدائوٖگشدّواّٖٗإػاالًٔتاػتاىؿٌاػٖتاتاسٗخ 33


آٗذتاطثقؿَُ٘

هٖ
ػالجاسٕاسػالداسٗذ .
آبانماٌ 
داؿتِتاؿٌذکًِت٘جٔتواهٖفؼال٘تّإه٘ذاًٖاًجامگشفتِ،پ٘ؾاصاسائِدس

خَاّـوٌذاػتپظٍّـگشاىهحتشمتَجِ
گشدّواٖٗػاالًٔتاػتاىؿٌاػٖاٗشاىًثاٗذدسجإدٗگشٕاسائِؿذُتاؿذ .


شیًٌوامۀ تُیۀ گسارش کًتاٌ

صفحِٗاتِؿواسگاىٍاطُّإحذاکثش1300ػذدتاؿذ .

 هقالٔکَتاُحذاکثش3
دسهح٘طًشمافضاسٕهاٗکشٍػافتٍسد(جذٗذتشاصهذل)2002تِْ٘ؿَد.

 هقالٔکَتاُ
ًَ ع قلن فاسػٖ،B Mitra5اًذاصٓ11؛ٍ ًَع قلن اًگل٘ؼٖ،Garamond5اًذاصٓ.4
 تشإ تَص٘ف ػفال اص اٗي تشت٘ة پ٘شٍٕ کٌ٘ذ5گًَٔ ػفال ،سًگ خو٘شُٗاآه٘ضُ(،)Temperپَؿؾ ػطحٖ،
ًَع ػاخت ،ک٘ف٘تپخت.
 فْشػت کتاتٌاهٍِهٌاتغ سا تِ ؿَ٘ٓ  APAتشًاهِ  Word Insert Citationهشتة ًواٗ٘ذ5
تاػتاىؿٌاػٖ اٗشاى ،تْشاى 5ػاصهاى ه٘شاث فشٌّگٖ کـَس.

ػضتاهلل ،1321 ،هشٍسٕ تش پٌجاُ ػال
ًگْثاى ،
Neghahban, Ezatollah, 1979, “A Brief Report on the Painted Building of Zaghe (Late 7
Early 6 Millennium BC)”, Paléorient 5: 239-250.
 تشإ تخؾ تصَٗشٕ هقالِ  5تا  10تصَٗش)اػن اص ًقـِ ،طشح ،ػکغ) اسػال فشهاٗ٘ذ.تصاٍٗش تاٗذ داسإ dpi
صٗشًَٗغّاتِدٍصتاىفاسػٍٖاًگل٘ؼٖتِْ٘ؿَد .تَجِ

دػتکن  ٍ 300تا فشهت  ،jpgػ٘اُ ٍ ػف٘ذ،ػٌَاىٍ

ؿَد کِ صٗشًَٗغ تصاٍٗش تِصَست فاٗل  wordتا ًام صٗشًَٗغ()Captionتِْ٘ ٍ اسػال گشدد.تاک٘ذهٖؿَد
کِ هتي هقالِ کَتاُ تاٗذ تٌْا ٗک فاٗل  Wordتذٍى ّشگًَِ تصَٗشٕ تاؿذ .کَؿؾ ؿَد گَٗاتشٗي تصاٍٗش ٍ
ؿکلّاساکِآگاّّٖإؿاٗؼتِإاصپظٍّؾؿواسادستشداسد،اًتخابًواٗ٘ذ.

هاَّاسُاٖٗ تا هختصات جغشاف٘اٖٗ هـخصؿَد.

ػکغّإ

ً قـٔهحل هطالؼِ(تشسػٖ ٗا کاٍؽ)دس
صهٌِ٘تصاٍٗشاصسًگّإ


ؿَدٍپغ
ٗافتِّا تا ؿاخص هق٘اع ٗک ؿکل ٍ هتٌاػة تا اًذاصٓ ٗافتِ آٍسدُ
 تصاٍٗش 
خٌثٍٖتذٍىطشحٍتذٍىتافتاػتفادُؿَد.
 تصاٍٗش گضاسؽ کَتاُ تِصَست جذا اص ّن پَ٘ػت هقالِ تاؿذ.اص قشاسدادى تصَٗش ،طشحً ،قـِ ٍ هاًٌذ آى دس هتي
هقالِ جذاًپشّ٘ض ؿَد.
بگزاسٕ ٍ ٗا ًَؿتي
ً ام هحَطِ ٗا هٌطقِ ،اگش داسإ ًاهٖ هحلٖ ٍ داسإ تلفظٖ ًاآؿٌا تشإ خَاًٌذُ اػت ،تا اػشا 
اهالٕ الت٘يآى دس پشاًتض آى سا گَٗا کٌ٘ذ(طثقساٌّوإپَ٘ػت).
پظٍّؾّإ ه٘ذاًٖ

آگاّّٖإ تِدػت آهذُ اص

ضشٍسٕتشٗي

دػتٗاتٖ تِ ػَدهٌذتشٗي ٍ
ّ ذف اص چٌ٘ي ػاختاسٕ 
جولِّإ غ٘شضشٍسٕ پشّ٘ض ؿَد.
اػت،لزا اصت٘اىکل٘ات ٍ 
هٖؿَد
ًَؿتِّإ ؿوا اًجام ًخَاّذ ؿذ .پ٘ـٌْاد 

 تش اٗياػاع پظٍّـکذُّ٘ ،چدخل ٍ تصشفٖ(ٍٗشاػتاسٕ)دس
جولِّإ کَتاُ ٍ گَٗا اػتفادُ گشدد.
تشإ اسائٔتْتش اص 
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تاػتاىؿٌاػٖ
هقالِّإ ؿاًضدّو٘ي گشدّواٖٗ ػاالًٔ  
تا تَجِ تِ هحذٍدٗت صفحات ،تشإ اًتـاس کتاب هجوَػِ 
اٗيصَست هتي ؿوا تَػط گشدآٍسًذگاى
ٍاطُّإ هقالِ اص 1300ت٘ـتش ًـَد ،دس غ٘ش 
اٗشاى کَؿؾ کٌ٘ذ ؿواس 
هجوَػِ کَتاُ خَاّذؿذ.





عىًانبىدی زیر باشد :

ساختار مقالۀکًتاٌ باید دقیقاً بر اساس چارچًب ي
عىًان مقالٍ
وام وًیسىدٌ(گان) ،محل کار ،وشاویپست الکتريویک
درآمد
دس اٗي تخؾ افضٍى تش اّذاف پظٍّؾ ه٘ذاًٖ ،فصل چٌذم ،ؿواسُ ٍ تاسٗخ صذٍس هجَص ٍ ً٘ض تاسٗخ دق٘ق آغاص ٍ پاٗاى کاس
هٖآٗذ .
ه٘ذاًٖ 
مًقعیت ي تًصیف محًطٍ یا مىطقۀمًرد بررسی
افضٍى تش هَقؼ٘ت هحَطِ ٗا هٌطقٔ هَسد تشسػٖ ،تَص٘ف گَٗا اص تَپَگشافٖ ٍ سٗختؿٌاػٖ هحَطِ ٗا کل٘ات طث٘ؼٖ /
تَمؿٌاختٖ هٌطقٔ تشسػٖ آٍسدُ ؿَد .

شرح عملیات میداوی
تشاًـِّإ اٗجاد ؿذُ ٍ ه٘ضاى کاٍؽ

گواًِّا/
گواًِصًٖ(تِ ّش هٌظَس)اػت ،تِ تؼذاد ٍ اًذاصٓ 
■اگش تشًاهِ اص ًَع کاٍؽ /
ػوَدٕ ّش ٗک اؿاسُ ؿَد .ؿشحٖ کلٖ اص اًَاع پذٗذاسّإآؿکاس ؿذُ ،هؼواسٕ ،خاکؼپاسٕ ٍ ّشگًَِ ؿشح هشتثط تا کاٍؽ
آگاّّٖإ هف٘ذٕ اص کاس ؿوا تاؿذ.

کِ دستشداسًذٓ
ؿٌاػاٖٗؿذُ ،ؿواسٓ

دٍسُّإ
هحَطِّا ٍ 

■ اگش تشًاهِ اص ًَع تشسػٖ اػت تِ ؿَ٘ٓ تشسػٖ ،هؼاحت هحذٍدُ ،تؼذاد
ؿٌاػاٖٗؿذُ ،آثاس ؿاخص ٍ ٍضؼ٘ت حفاظتٖ آًْا اؿاسُ ؿَد.

هکاىّإ


یافتٍَا

ٗافتِّإ ػفالٖ ً٘ؼت ٍ فقط اؿاسُ
ٗافتِّإ کاٍؽآٍسدُؿَد؛دس اٗي تخؾ ً٘اص تِ تَص٘ف دق٘ق 
ؿشحٖ کَتاُ اص هْوتشٗي 
ٗافتِّا تِدػت آٍسد.
آگاّّٖاٖٗ کلٖ اص 

گشٍُتٌذٕ کلٖ آًْا کافٖ اػت ّ.ذف آى اػت کِ خَاًٌذُ
تِ 

وتیجٍگیری

ًت٘جِگ٘شٕ رکش ؿَد.

ؿٌاػاٖٗؿذُ دس

دٍسُّإ
هحَطِّا تا 

دس هطالؼات تشسػٖ جاهؼٔ آهاسٕ

کتابىامٍ
کتاتٌاهِ ًَٗؼٖ اص ؿَُ٘  Word Insert Citationاػتفادُ ؿَد .



