فصلنامة علمي پژوهشي الهيات تطبيقي  ،تازه هاي پژوهشي صاحب نظران را منتشر مي كند تا در دسترس عالقه مندان قرار
گيرد .بنابراين مقاالت ارسالي بايد داراي شرايط زير باشد.

الف -شرايط علمي
-1مقاله بايد داراي اصالت و نوآوري (  ) Orginal Researchتحليلي و نتيجه كاوشهاي نويسنده يا نويسندگان باشد.
-2در نگارش مقاله بايد روش تحقيق علمي رعايت شود و از منابع معتبر و اصيل نيز استفاده گردد.
توضيح :مقاله پس از دريافت ،نخست در هيأت تحريريه بررسي و ارزيابي مي شود و در صورت داشتن شرايط الزم ،براي داوران
ارسال مي گردد .پس از وصول ديدگاههاي داوران نتايج و امتيازات كسب شده در هيأت تحريريه مطرح مي شود و در صورت
كسب امتيازات كافي و پذيرش آن ،در نوبت چاپ قرار مي گيرد.

ب -شرايط نگارش
 -1مقاله بايد از جهت نگارش ساختاري محكم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بالغت در آن رعايت شود.
 -2عنوان مقاله بايد كوتاه و گويا و شكل ظاهري مقاله به صورت دو ستون باشد.
 -3نام نويسنده يا نويسندگان همراه با درجه علمي ،نشاني محل كار و نشاني () Emailنوشته شود (ذكر شماره تلفن مسؤول
مكاتبات در برگ پيوست نيز الزم است).
 -4چكيده فارسي حد اكثر پانزده سطر ( 150تا  200كلمه) باشد.
 -5كليد واژه فارسي حداكثر شش كلمه باشد.
 -6مقاله بايد داراي مقدمه روشن و دقيق باشد چنانكه خواننده را براي ورود به مبحث اصلي آماده سازد.
 -7بيان پيشينة تحقيق از شرايط مقاله است.
 -8در متن اصلي مقاله بايد موضوع به طور روشن تحليل شود.
 -9مقاله بايد داراي نتيجه گيري دقيق باشد.
 -10چكيدة انگليسي حداكثر پانزده سطر ( 150تا 200كلمه) باشد.
 -11كليد واژة انگليسي حداكثر شش كلمه باشد.
 -12نام نويسنده  ،درجه علمي و محل كار به انگليسي نوشته شود.
 -13ارجاعات متن بايد داخل پرانتز به ترتيب نام نويسنده ،سال و صفحه نوشته شود؛ مثال( :زرين كوب.)254:1372،

 منابع و مآخذ پاياني بايد به ترتيب زير باشد:الف :كتاب
نام خانوادگي (شهرت) ،نام ،سال انتشار (درون پرانتز) ،نام كتاب ،نوبت چاپ ،نام مترجم يا مصحح ،محل نشر ،نام ناشر.
ب :نشريه
نام خانوادگي (شهرت) ،نام ،سال انتشار (درون پرانتز) ،عنوان مقاله (درون گيومه) نام نشريه ،شمارة دوره ،صفحات مقاله (از ص
تا ص).
ج :مجموعه مقاالت
نام خانوادگي ،نام ،سال انتشار(درون پرانتز) ،عنوان مقاله (درون گيومه) نام گرد آورنده يا ويراستار ،نام مجموعه مقاالت ،محل
نشر ،نام ناشر ،شماره صفحات مقاله (از ص تا ص).
د :سايتهاي اينترنتي
نام خانوادگي ،نام( ،آخرين تاريخ) ،عنوان موضوع (درون گيومه) ،نام و نشاني اينترنتي به صورت ايتاليك.
ه :لوح فشرده:
نام خانوادگي ،نام ،سال انتشار (درون پرانتز) ،عنوان ،نام لوح فشرده ،محل نشر ،نام ناشر.
 -15مقاله بايد حداكثر  25صفحه باشد و هر صفحه در  23سطر تنظيم شود.
 -16مقاله بايد تحت برنامه  word xpبا قلم  Lotusفونت  13در سه نسخه ،با ثبت نام در سامانه نشريات به دفتر مجله
ارسال شود.
 -17اسامي خاص و اصطالحات التين و تركيبات خارجي ،بالفاصله پس از فارسي آن ،درون پرانتز ،در متن مقاله نوشته شود.
 -18مقاالت مستخرج از پايان نامه بايد تاييد استاد راهنما را همراه داشته باشد.
 -19مقاله نبايد در هيچ مجله يا همايشي ارائه شده باشد.
يادآوري :1مجله در پذيرفتن يا نپذيرفتن مقاله ،همچنين ويراستاري آن آزاد است.
يادآوري :2چاپ مقاالت به ترتيب مرتبة علمي نويسندگان است.
يادآوري :3ارسال مقاله فقط از طريق سامانه نشريات دانشگاه اصفهان امكان پذير است و به مقاالتي كه از طريق پست
الكترونيكي و  ...ارسال شود ،پاسخ داده نميشود.

