راهنمای ن گارش مقاالت
اهداف نشریه

احسنالحدیث ،به نشر پژوهشهای مرتبط با حوزۀ علوم قرآن و حدیث میپردازد و هدف آن ،ایجاد بستری مناسب برای ارائۀ
پژوهشهای منتشرنشدۀ اساتید ،دانشجویان و پژوهشگران علوم ثقلین است .بسترسازی برای رفع نقایص و نشر تحقیقات
نوپژوهشگران و دانشجویان از مهمترین اهداف این نشریه است.
زمینۀ پذیرش مقاالت

مقاالت مورد پذیرش باید در عرصۀ مطالعات قرآنی یا حدیثی یا مطالعات تطبیقی میان شیعه و اهلسنت باشد .پژوهشهای مربوط
به سایر علوم ،به شرط ارتباط مباحث مقاله با قرآن یا حدیث پذیرفته خواهد شد.
شیوهنامۀ نگارش مقاالت

1ـ مقاالت به شرط علمی و تحقیقی بودن منتشر میشود.
2ـ مقالۀ ارسالی باید دارای عنوان مناسب ،چکیده فارسی ،واژگان کلیدی ،مقدمه ،بحث و بررسی (بدنه اصلی مقاله) ،نتیجهگیری
و کتابنامه (فهرست کامل منابع) باشد.
3ـ چکیده باید گویا و شامل طرح مسئله ،هدف ،روش پژوهش و یافتههای آن باشد و از  150کلمه تجاوز نکند.
4ـ واژگان کلیدی باید بین  4تا  6کلمۀ پرکاربرد در مقاله باشد.
5ـ تعداد صفحات مقاله نباید از  20صفحۀ  280کلمهای تجاوز کند.
6ـ مآخذ مطالب باید به شیوۀ دائرهالمعارف (ارجاع درونمتنی) (نامخانوادگی نویسنده ،سال چاپ :ج ،ص) باشد و از ذکر اسناد در
پاورقیها خودداری شود .بیان توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد.
7ـ در مواردی که اسم یا اصطالحی التین در متن به کار میرود ،باید صورت فارسی آن در درون متن و صورت التین آن در
پاورقی آورده شود.
8ـ فهرست منابع باید به ترتیب زیر سامان یابد:
کتاب :نامخانوادگی ،نام ،سال چاپ :عنوان کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر ،ناشر ،نوبت چاپ.
مقاله :نامخانوادگی ،نام ،سال چاپ« :عنوان مقاله» ،نام مجله ،جلد ،شمارۀ مجله ،شمارۀ صفحات مقاله در مجله.
9ـ نشریه در ویرایش یا تلخیص مقاالت ،به گونهای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نکند ،آزاد است.
10ـ مسئولیت آرای مطرحشده در مقاالت بر عهدۀ نویسندگان است.

11ـ مقاله باید در قالب ( word )2003تایپ و از طریق پست الکترونیکی ،یا پست سفارشی ارسال و یا به صورت حضوری به
دفتر مجله تحویل داده شود.
12ـ مقاالت باید در صفحات  ،A4یکرو ،با فاصلۀ تقریبی میان سطور  1/5سانتیمتر ،با قلم
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شود .تیترهای اصلی با فونت  13بولد و تیترهای فرعی با فونت  12بولد تنظیم شود.
13ـ نویسندۀ مقاله باید نام و نام خانوادگی ،مرتبۀ علمی ،نشانی و شمارۀ تماس و آدرس پست الکترونیکی خود را همراه متن مقاله
به نشریه اعالم نماید.
14ـ احسنالحدیث از چاپ مقاالت ترجمه استقبال میکند( .ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است).
15ـ در صورت چاپ مقاله ،دو نسخه از نشریه به نویسنده تقدیم خواهد شد.
16ـ تنها مقاله هایی قابل بررسی است که قبالً منتشر نشده و همزمان برای نشریه دیگری ارسال نشده باشد.
فرایند ارزیابی و چاپ مقاله

1ـ تشکیل پرونده و اعالم وصول پس از دریافت مقاله؛
2ـ بررسی مقدماتی مقاله از حیث جهتگیری پژوهشی و ساختار مناسب مقاله توسط سردبیر؛
 3ـ در صورت عدم احراز شرایط اولیه :حذف مقاله از چرخۀ داوری و اعالم مراتب به نویسنده؛
 4ـ در صورت احراز شرایط اولیه :ارسال مقاله به داوران اول و دوم جهت مطالعه و ارزیابی مقاله بر اساس معیارهای مشخصشده
در فرم ارزیابی مقاالت؛
 5ـ عودت مقاله به نویسنده جهت اعمال اصالحات مورد نظر داوران؛
6ـ انطباق اصالحات انجامشده با مجموع نظرات داوران توسط داور تطبیقی و ارجاع به نویسنده در صورت نیاز به اصالح مجدد؛
7ـ طرح مقاله در جلسه هیئت تحریریه جهت تصمیمگیری نهایی درباره چاپ یا عدم چاپ مقاله؛
8ـ اعالم نتیجه نهایی به نویسنده؛
9ـ ویراستاری و تنظیم نهایی مقاله برای انتشار.

