
 شیوه نامه و شرایط پذیرش مقاالت دو فصلنامه  

زمان به سایر مجالت علمی ارائه شده باشد. در بیان محتوای مقاله، نکات  مقاله نباید پیشتر در نشریات دیگر چاپ و یا هم

 حتی المقدور رعایت شده باشد: علمی و ادبی زیر 

 الف( نکات علمی 

از رویکرد تحقیقی   -1 تحلیلی، ساختار منطقی و مطلوب، سطح علمی مناسب و تقسیم بندی صحیح    –برخورداری 

 مطالب؛

 بیان نظرات اساسی مطرح در مساله، ذکر دیدگاه مخالفان، تجزیه و تحلیل و نقد صحیح و کامل آنها؛  -2

 شبهات مطرح در مساله؛ ها و پاسخگویی به پرسش -3

 نوآوری در ساختار، محتوا یا روش ارائه؛  -4

 تناسب روش و محتوا با عنوان مقاله و ارتباط منطقی بین مباحث؛ -5

 استنادات معتبر و کافی؛  -6

 ها از افراد و منابع. رعایت امانت در نقل قول  -7

 ب( نکات ادبی 

کلمه( ، واژگان کلیدی    150ذکر چکیده  فارسی )حداکثر  رعایت قواعد دستوری، ادبی و نگارشی از قبیل: بیان مقدمه،    -1

 ( 3و حداقل  7)حداکثر 

 پرهیز از اطناب و ایجاز بی مورد؛   -2

 سادگی و شیوایی در قلم؛  -3

 کلمه؛  8000تا  5000تنظیم حجم مقاله بین  -4

 ) نام خانوادگی، سال انتشار، شماره مجلد: شماره صفحه( باشد.  ( APA) ماخذ باید به شیوه درج سند در متن   -5

 . گردد درج  راست سمت  از( مترسانتی  نیم و یک)  تورفتگی با  متن، از  جدا صورتبه  مستقیم، هایقول  نقل  -6

 فهرست منابع در انتهای مقاله به صورت زیرآورده شود: 

 )گان(، ) تاریخ نشر(، نام کتاب )ایتالیک(، نام مترجم یا مصحح، ناشر؛ ارجاع به کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده  •

)تاریخ نشر(،   • نویسنده )گان(،  نام  نام خانوادگی،  به مقاله:  نام مجله)ایتالیک(،    "عنوان مقاله"ارجاع  نام مترجم،   ،

 شماره؛  



 ، نشانی سایت.   "مقالهعنوان  "ارجاع به سایت: نام خانوادگی، نام  نویسنده )گان(، ) تاریخ دسترسی(،   •

ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی  یا تلخیص آنها به گونه  مقاالت   ویرایش   و   اصالح  چاپ،   قبول،   رد،   در   مجله •

 شوند؛ نمی  بازگردانده ارسالی   مقاالت و  است ایجاد نشود، آزاد

 ارسال شود؛  14و اندازه قلم  B zarبا فونت  WORDمقاله باید با فرمت  •

، و ... مشخص  2-2،  1- 2، .... ،  2-1،    1- 1و .... و زیر مجموعه آنها با    3و    2و    1ی با شماره های  تیترهای اصل  •

 شود؛ 

  تحصیلی   علمی، مشخصات  نویسنده )گان( مقاله باید نشانی، تلفن همراه و پست الکترونیک خود را همراه با رتبه  •

 خدمت، به مجله اعالم نماید.  محل تحصیل،  محل و مقطع  رشته،  تفکیک  به دانشگاهی و  حوزوی

 یادآوری

 یا نگارندگان باشد؛   نگارنده شخص  علمی پژوهش باید دستاورد  مقاله

های تفسیر و مباحث معناشناختی قرآنی نگاشته شده  در این دو فصلنامه، مقاالتی انتشار می یابند که در یکی از عرصه

 باشند؛ 

 . شد  خواهد  صادر   داوران نظر  مورد اصالحات  انجام از  پس   تنها مقاله پذیرش  نامه

 


