
1 

 بسمه تعالی

 معرفت فراخوان مجله حدیث

 علیهم السالم ستای ترویج معارف قرآن و اهل البیترادر  و عترت اصفهان معارف قرآن گاهمعاونت پژوهشی دانش

مقاالت خود ارجمند دعوت می شود،   حدیث معرفت را، منتشر میکند. لذا از محققین، اساتید و دانشجویان فصلنامه

 ارسال نمایند.رف قرآن، حدیث و نهج البالغه امعالهیات، با موضوعات  را 

 پذیرش مقاله شرایط: 

 :های ارسالی الزم است واجد شرایط زیر باشندمقاله

 .فصلنامه تناسب داشته باشند با حوزه فعالیت .1

 .را دارا باشند علمیویژگیهای مقاله  .2

 .خذ مستند و اطالعات کتابشناختی معتبر باشندآدارای فهرست منابع و م .3

طور ه چاپ نشده یا ب یی داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت سمینارها و مجامع علمهاقبالً در نشریه .4

 .واگذار نشده باشندهمزمان برای انتشار به جایی دیگر 

 سایر ضوابط فصلنامه: 

 .دریافت مقاله به صورت الکترونیکی می باشد .1

ت تحریریه قرار خواهند گرفت و پذیرش های ارسالی مورد ارزیابی داوران تعیین شده از طرف هیامقاله .2

 .می باشد نهایی توسط داوراننهایی آن ها منوط به تائید 

 .شوندیا مؤلفان بازگردانده نمیهای دریافت شده به مؤلف مقاله .3

 دستورالعمل نگارش و ارسال مقاله 

 متن مقاالت ارسالی به زبان فارسی باشد. .1

 مقاالت فرستاده شده تحقیقی، مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشد. .2

 صفحه فراتر نرود. 52حجم مقاالت از  .3
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، با فاصله یک سانتیمتر بین سطور به پست الکترونیکی با pdfو   wordنسخه از مقاالت در فرمت  5 .4

 ارسال گردد.  hadisemaarefat@gmail.comآدرس 

تایپ گردد.  Badrو متن عربی همچون آیات قرآن و احادیث با فونت  B lotusمتن فارسی با فونت  .5

 باشد.41ا اندازه فونتها ضمن

 مقاله ارسالی باید دارای بخشهای ذیل باشد: .6

 چکیده فارسی مقاله 

 ( 2الی 3واژگان کلیدی )واژه 

 مقدمه 

 بدنه اصلی 

 نتیجه گیری 

 فهرست منابع 

 درج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور در مقابل عبارت و در پرانتز الزامی است. .7

م خانوادگی نویسنده، نام کتاب، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قید ارجاعات در داخل متن با ذکر نا .8

 گردد.

«  همکاران»نفر باشند فقط نام خانوادگی یک نفر آورده میشود و با ذکر واژه  3اگر مولفان یک اثر بیش از  .9

 به سایر مولفین اشاره می شود. مثال: )جعفری و همکاران، ...(

سوره ، شماره آیه( در جلوی آیه آورده شود. آدرس روایات  آدرس آیات قرآن به صورت )نام .11

( )کافی، کتاب فضل العلم، باب...، ح...( )بحاراالنوار، 2نیز به این صورت آورده شود. )نهج البالغه،خطبه

 و ....    (2، ص3ج

مشخصات نویسنده یا نویسندگان همراه با شماره تلفن و ایمیل نویسنده یا نویسندگان پس از   .11

 وان مقاله درج گردد.عن

 منابع مورد استفاده در پایان مقاله به شکل زیر نوشته شود: .12
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الف( کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار، نام ناشر، شماره 

 نشریه، شماره مجلهچاپ، شماره جلد ب( مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، سال انتشار، عنوان مقاله، نام 

دفتر مجله بر پایه نظر داوران و ویراستاران، حق رد یا قبول و نیز ویراستاری مقاله را برای خود  .13

 محفوظ می دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


