
 مجله  راهنمای نویسندگان

 ای باشد.باید در راستای اهداف فصلنامه و مرتبط با موضوعات علوم قرآن، حدیث و مباحث اندیشه موضوع مقاالت .1

 زمان برای استفاده به سایر نشریات علمی ارائه شـود.مقاله نباید پیشتر در نشریات داخلی چاپ شده باشد و یا هم .2

 تحویل داده شود. word 2007و فایل آن با فرمت  ؛هزیر رعایت شد یی، ادبی و نگارشدر ارائه مقاله نکات محتوای .3

 آ. آئین نگارش علمی:

  کلمه 6000صفحه و حداکثر  20تا  14حجم مقاله بین 

 و  رتبـه و محـل فلالیـت علمـیذیل عنـوان؛ خانوادگی مؤلف نام و نام مشخصات صفحه اول: عنوان کامل و صحیح مقاله؛

 .واژه 7حداکثر کلیدواژه ؛ کلمه 200حداکثر چکیده  مؤلف/مؤلفان در پاورقی؛ ساطالعات تما

  فونت نگارش متنBadr 14 16 اصـلیعنـاوین  ؛ Badr  14و عنـاوین فرعـی همـان فونـت B ؛ پـاورقیBadr 10 ؛

 باشد.به صورت تک رنگ میو  0.6تورفتگی پاراگراف: 

  خانوادگی مؤلف؛ سال نشر؛ شماره جلد؛ شـماره صـفحه در داخـل پرانتـ  امو با قرار دادن ن به صورت درون متنیتنها ارجاع

 (89، 1365گیرد. به عنوان نمونه: )احمدی، صورت می

 ت زیر در انتهای مقاله آورده شود؛ و تنها قـرآن، صـحیفه سـیادیه و سـایر فهرست منابع با رعایت ترتیب الفبایی و به صور

 کتب آسمانی از این ترتیب خارج هستند.

خانوادگی مترجم/مصحح/ویراستار؛ ناشر کتاب/ عنـوان و شـماره ؛ نام و نامخانوادگی و نام مؤلف؛ سال نشر؛ عنوان کتاب/مقالهنام

 میله ]در مقاالت[؛ محل نشر.

 ب. نکات ادبی:

 الخط فارسی.رعایت قواعد دستوری و رسم 

 .پرهی  از اییاز و اطناب بی مورد 

 پ. نکات محتوایی:

 ز رویکرد تحقیقی با ساختار منطقی و مطلوب.برخورداری ا 

 هارعایت اخالق پژوهش خصوصاً در نقل و نقد آراء مخالف و رعایت امانت در نقل قول. 

 .ارائه استنادات ملتبر و کافی 

 باشد(مقاله می %20)تذکر: حداکثر حیم ارجاع مستقیم دهی غیرمستقیم.المقدور استفاده از ارجاعحتی 

ز طریق پست الکترونیکی صورت گرفته و پس از احراز شرایط باال، جهت بررسـی و ارزیـابی علمـی بـه هیـ ت دریافت مقاالت ا .4

برداری و انتشار در شمارگان بلـدی یـا شود. در صورت ت یید نهایی، پذیرش مقاله صادر و جهت بهرهتحریریه فصلنامه ارجاع می

 شود.های فصلنامه اقدام مینامهویژه

  باشد.ای که محتوای علمی آنها دگرگون نشود، آزاد میمقاالت و تلخیص آنها به گونه میله در ویرایش .5


