
 

 

 مقاالتارسالوتنظيمچگونگي

 عمومي شرايط .الف

 .باشد داشته تناسب همايش محورهاي با مقاالت -1

 و منطقي ساختار تحليلي، ـ تحقيقي رويکرد از مقاالت -2

 .باشد برخوردار محتوايي انسجام

 .باشد مستدل و مستند مقاالت، در شده مطرح آرا -3

و سايز  Bnazanin  يا BLotus  قلم با فارسي مقاالت -4

 .شود تايپ Word2007 محيط در 14

 صفحة 30 در حداکثر و صفحه 15 در حداقل مقاالت -5

 .شوند تنظيم اي کلمه 300

 خانوادگي، نام و نام: شامل نويسنده کامل مشخصات -6

مؤسسه آموزش  علمي، گروه و رشته علمي، رتبه تحصيالت،

 پستي، کد و آدرس وابسته، علمي مرکز يا عالي حوزوي

  .شود ارسال مقاله همراه تلفن شماره و الکترونيکي نشاني

 ساختار علمي مقاله .ب

 .باشد مقاله محتواي به ناظر و رسا مقاله عنوان: عنوان -1

 مقاله اصلي زبان به کلمه 150 در مقاله چکيده: چکيده -2

 و روش هدف، مسأله، بيان شامل بايد چکيده. شود تنظيم

 . باشد مختصر صورت به پژوهش مهم هاي يافته

 با مرتبط کليدي واژة هفت حداکثر شامل: ها کليدواژه -3

 .باشد داشته را مقاله موضوعي نماية نقش که محتوا

 ضرورت، پيشينه، اصلي، مسئلة مقاله، مقدمة در: مقدمه -4

 اصطالحات و مفاهيم شده، بيان تحقيق روش و هدف

 .گردد تعريف مقاله اساسي

 :شود رعايت زير نکات مقاله اصلي بدنه در: اصلي بدنة -5

 داده سامان و بندي تقسيم ي منطقيقالب در مطالب -5-1

 شود؛

 در مطالب، هاي فرض پيش و مباني مقدماتي، نکات -5-2

 گردد؛ بيان ضرورت درحد فقط لزوم صورت

 شود؛ رعايت کامالً امانتداري ها قول نقل در -5-3

 به که است تحقيق هاي يافته بيانگر نتيجه: گيري نتيجه -6

 . گردد مي بيان موجز خبري هاي گزاره صورت

 دهي و منابع شیوه ارجاع .ج

 :شود ذکر زير صورت بهو ون متني در ارجاعات، کلية-1

 مترجم، نامسال نشر،  نويسنده، خانوادگي  نامکتاب: -

 .صفحات يا صفحه شمارة جلد، شمارة

 مقاله، عنوانسال نشر،  نويسنده، خانوادگي  نام: مقاله ـ

 .صفحات يا صفحه شمارة پياپي، شمارة

 آيه شماره: سوره نام: قرآن آيات نشاني -

 :گردد تنظيم زير صورت به: منابع -2

 کتاب، عنوان نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي  نام: کتاب ـ

 ناشر، نشر، محل چاپ، نوبت محقق، يا مصحح مترجم، نام

 .انتشار تاريخ

 مقاله، عنوان نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام: مجله ـ

 تاريخ پياپي، شماره شماره، و سال مجله، نام مترجم، نام

  .مقاله آخر و اول صفحات شماره انتشار،

 عنوان نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام: نامه پايان ـ

 سال دانشکده، دانشگاه، رشته، تحصيلي، مقطع نامه، پايان

 .دفاع

 نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام: اينترنتي پايگاه ـ

 .پايگاه آدرس مطلب، دريافت تاريخ مقاله، عنوان

 مقاالت ارسالکسب اطالع و  چگونگي د.

 سايت ذيل مراجعه فرماييد:اطالع بيشتر به کسب براي  -

http://fatemiyekermans3.whc.ir 

 

از طريق  1397تا تاريخ ده مهر ماه  مقاالت ارسال براي -

 ايميل ذيل اقدام فرماييد:

fatemiye3kerman@whc.ir     



 

 

 ت هماي محورهای مقاال .ـ ه

 موضوعات عمومي -1    

 :باحثدر م آيت اهلل سبحانيهاي ديدگاه      

 اصول*            
 فقه* 

 تفسیر*           
 * حدیث

 رجال* 
 فلسفهو  کالم* 
 مذاهب و فِرَقو  تاریخ* 

 موضوعات ويژه -2

 روش شناسي مباحث:      

 کالمی و کالم جدید *
  یفلسف* 
 تفسیری* 

 و اصولی * فقهی
 رجال و حدیث* 

 *تاریخ و فرق و مذاهب 

 هامقايسه ديدگاه -3

با  (العالیمدظلّه)سبحاني جعفر اهللآيت مقايسه ديدگاه

و عالمه  اهلل()رحمهحسين طباطبايي محمد سيد عالمه

تقي و عالمه محمد  اهلل()رحمههادي معرفت محمد

 در مباحث فوق   اهلل()رحمهجعفري

 

 مقاالت بررسيح و. سط

هاي حوزه 4و  3سطحآموختگان مقطع دانشمقاالت . 1

  و دکتري دانشگاهعلميه و کارشناسي ارشد 

هاي علميه حوزه 2آموختگان مقطع سطحدانشمقاالت  . 2

  و کارداني و کارشناسي دانشگاه

 جوايزز. 

اي مقاالت برگزيدگان همايش در نشريه -1

 چاپ خواهد شد. 

 ،تقدير گانو شايست گانبه مقاالت برگزيد -2

عتبات  از جمله کمک هزينه ؛ايجوايز ارزنده

 . عاليات و مشهد مقدس اهدا خواهد شد

 دبیرخانه اطالعات. ح

کرمان، ميدان شهدا، جنب مسجد آدرس: 

 سسه آموزش عالي حوزوي فاطميهؤ، مجامع

 03432222827تلفن: 

 

 

 

 

 

 

 


