راهنماي نگارش مقاالت
رویکرد :فصلنامة علمی ـ پژوهشی «پژوهشهاي زبانشناختی قرآن» تازههاي پژوهشی صاحب نظـران در خصـص
مطالعات حصزه زبان شناسی ،معناشناسی و وجصه بیانی واژگان قرآنی را منتشر میكند ،در این راستا مقاالت باید در این
حصزه تخصصی و داراي اصالت و نصآوري تحلیلی بصده و نتیجه كاوشهاي نصیسنده باشد.
بهرهگیري از روشهاي تحقیق علمی و استفاده از منابع معتبر و اصیل از دیگر مالکهاي این نشریه در انتخاب مقاالت
است .همچنین مقاالت ارسالی از لحاظ نگارش باید داراي شرایط زیر باشند:

 .9ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده ،داخل پرانتز و به شكکل زیكر آورده
شود:
 .9- 9منابع فارسی( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسیني ،9316 ،ج ،2ص.)63
 .2- 9منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
 تکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان شود و از كاربرد كلمات همان ،پیشین و  )Ibid,…( ...خودداري شود. چنانچه از نویسنده اي در یك سال بیش از یك اثر انتشار یافته باشد ،با ذكر حروف الفبا پس از سكال انتشكار ،ازیکدیگر متمایز شوند.
 آدرس آیات قرآن بالفاصله پس از آیه و پیش از ترجمكه آن ،درون مكتن ذككر شكود؛ مثكال« :تَبكاركَك اللّكهر ركالعككالَمین» (اعراف )34 :؛ مبارَ است خداوندي كه پروردگار همه جهانیان است.
 .2تمام توضیحات اضافي و همچنین ،معادل انگلیسي اسكامي خكاص یكا اصكتالحات (در صكورت لكزوم) بكا عنكوان
«یادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در یادداشتها مثل متن مقاله ،روش درونمتني (بند)9
خواهد بود).
 .3در پایان مقاله ،فهرست الفبایي منابع فارسي و التین(كتابنامه) به صورت زیر ارائه شود:
 .9- 3كتاب :نام خانوادگي ،نام نویسنده (تاریخ چاپ) ،نام كتا  ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ (به
غیر از چاپ اول).
مثال :هارتناَ ،یوستوس ( ،)9339ویتگنشتاین ،ترجمة منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خوارزمي.
Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
 .2- 3مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نویسنده (سال انتشار)« ،عنكوان مقالكه» ،نكام نشكریه ،دوره نشكریه،

شماره نشریه.
مثال :موحّد ،ضیاء (« ،)9316تمایزات مبنایي منتق قدیم و جدید» ،فصلنامة مفید ،دوره سوم ،ش.90
Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

 .3- 3مقاله مندرج در مجمصعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگي ،نكام نویسكنده (تكاریخ چكاپ)« :عنكوان
مقاله» ،نام كتا  ،نام ویراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.

مثال :بینا متلق ،محمود (« ،)9362فلسفه زبان در كراتیل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همكایش جهكاني حکكیم
مالصدرا ،تهران :بنیاد حکمت اسالمي صدرا ،جلد هفتم.
Rickman, H.P. (1972), Dilthey, in The Encyclopedia of Philosophy, Poul Edwards (ed),
New York: Macmillan Publishing Company.

 .4مقاله باید از جهت نگارش ،ساختاري محکم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بالغت در آن رعایت شود.
 .5چکیده حدّاكثر داراي  300واژه و دربر دارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقیق و مهمترین نتایج و فهرستي از
واژگان كلیدي (حدّاكثر  90واژه) باشد و در ذیل آن نام و نام خانوادگي ،رتبه دانشگاهي ،دانشگاه محل خكدمت،
آدرس دانشگاه ،شماره تلفن و پست الکترونیکي نویسنده قید گردد.
 .6ترجمة انگلیسي عنوان مقاله ،چکیده و كلیدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .7مقاله در كاغذ  A4با رعایت فضاي مناسب در حاشیهها و میان سترها ،در محكی ورد  ،2001مكتن مقالكه بكا قلكم
( BLotus13التین (TimesNewRoman10و یادداشتها و كتابنامه  BLotus12حروفچیني شود.
 .8عناوین (تیترها) با روش شماره گذاري عددي و ترتیب اعداد در عناوین فرعي مثل حروف از راست به چپ تنظیم
شود.
 .1فایل الکترونیکي مقاله تنها به سامانه دوفصلنامه ارسال گردد.
 .91حجم مقاله ،از  3000كلمه كمتر و از  6000كلمه بیشتر نباشد.
 .99مقاله ارسالي نباید در هیچ مجله داخلي یا خارجي چاپ شده باشد.
 .92مقاله ارسالي نباید همزمان به سایر مجالّت فرستاده شده باشد.
 .93مجله در اصالح و ویرایش مقاله آزاد است.

براي ارسال مقاله صرفا به سامانه الکترونیکی نشریات دانشگاه اصفهان به آدرس

http://uijs.ui.ac.ir/nrqs
مراجعه كرده و پس از ثبتنام و انتخاب عنصان نشریه ،فایل الکترونیکی مقاله را در
محیط  Wordارسال نمائید.

