دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت دوفصلنامه علمی-تخصصی قرآن و عترت
الف) راهنمای نگارش مقاالت:
. 1زبان انتشار دو فصلنامه فارسی است ،از این رو مقاله به زبان فارسی باشد.
. 2مقالــه تحقیقــی ،مســتند ،دارای نــوآوری و بــر اســاس معیارهــای پژوهشــی و حاصــل پژوهــش
علمــی در یکــی از مجالت باشـد.
موضوعـات مرتبـط بـا مطالعـات تربیتـی و اجتماعـی قـرآن و سـن
. 3عنوان :عنوان مقاله دقیق ،علمی ،رسا ،مختصر و متناسب با متن و مسأله پژوهش باشد.
. 4مشــخصات نویســنده :شــامل نــام و نامخانوادگــی ،رتبــه علمــی ،تحصیــات ،رشــته ،دانشــگاه
یــا ســازمان وابســته ،شــماره تلفــن و نشــانی الکترونیکــی باشــد.
. 5چکیــده :آیینــه تمامنمــا و فشــرده بحــث اســت کــه بایــد در بردارنــده عنــوان و موضــوع
مقالــه ،قلمــرو بحــث،اشـاره بـه مهمتریـن یافتههـا و نتایـج ،روش تحقیـق و رویکـرد خـاص و فهرسـتی
از واژههـای کلیـدی ،حداقـل سـه واژه و حدا کثـر هفـت واژه باشـد و بـه طـور جدا گانـه بـه سـه زبـان
فارسـی ،عربـی و انگلیسـی و حدا کثـر  150کلمـه ضمیمـه شـود.
. 6مقدمـه :شـامل خالصـهای از بیـان مسـأله ،اهمیـت و ابعـاد موضـوع ،اهـداف پژوهـش ،سـؤالهای
پژوهـش و پیشـینهی پژوهـش باشـد.
. 7بدنـه اصلـی مقالـه :در سـاماندهی بدنـه اصلـی مقالـه الزم اسـت بـه توصیـف و تحلیـل ماهیـت ابعـاد و
زوایـای مسـأله ،نقـد و ارزیابـی نظریـات رقیـب بـه طـور مسـتدل ،تبییـن نظریـه پذیرفتـه شـده ،تقسـیم
بندی مطالـب در قالـب محورهـای مشـخص پرداختـه شـود .متـن مقالـه بایـد پارا گـراف بنـدی شـده و
دارای نثـری روان و یکدسـت باشـد و مقـاالت دارای نثـر نارسـا و اشـکاالت ویرایشـی متعـدد ،در فراینـد
داوری قـرار نمیگیرنـد.
. 8نتیجه گیـری :شـامل مهمتریـن نتایـج مبتنـی بـر یافتههـای پژوهـش بـه شـیوهای دقیـق و روشـن،
تبییـن میـزان ارتبـاط یافتههـای پژوهشـی بـا اهـداف پژوهـش و ارائـهی راهکارهـا و پیشـنهادات.
. 9ارجاعــات :ارجــاع منابــع و مآخــذ در متــن مقالــه و بــه شــیوهی اســتناددهی )) ، APAدر
پایــان نقــل قــول یــا موضــوع اســتفاده شــده بــه شــکل ذیــل آورده شــود:
. 9.1منابع فارسی ) :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه(؛
منابع التین ) :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف(؛

. 9.2آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)
. 9.3چنانچـه از نویسـندهای در یـک سـال بیـش از یـک اثـر انتشـار یافتـه باشـد ،بـا ذکـر حـروف الفبـا
پـس از سـال انتشـار ،از یکدیگـر متمایـز شـوند.
. 9.4در صورتـی کـه بـه دو اثـر مختلـف بـا مؤلفـان متفـاوت ارجـاع داده شـود ،بـه صـورت )نام
خانوادگـی ،سـال نشـر ،جلـد ،صفحـه /نـام خانوادگـی ،سـال نشـر ،جلـد ،صفحـه(؛
. 9.5ا گــر مؤلفــان یــک اثــر بیــش از ســه نفــر باشــند ،فقــط نامخانوادگــی یــک نفــر آورده
میشــود و بــا ذکــر کلمــه »دیگــران« بــه ســایر مؤلفــان اشــاره میشــود.
. 9.6یادداشـتها :تمـام توضیحـات ضـروری ،در انتهـای متـن مقالـه آورده شـود )ارجـاع و اسـناد در
یادداشـتها ماننـد متـن مقالـه ،بـه روش درون متنـی )بنـد) 9خواهـد بود(.
1010فهرســت منابــع :در پایــان مقالــه ،فهرســت منابــع الفبایــی بــه ترتیــب منابــع فارســی،
عربــی و التیــن بــه صــورت ذیـل ارائـه شـود:
. 10.1کتـاب :نـام خانوادگـی ،نـام .نـام کتـاب ،نـام مترجـم یـا مصحـح ،شـماره جلـد ،نوبـت چـاپ،
محـل انتشـار :نام ناشر ،تاریخ چاپ )ق/م(.
. 10.2مقالــه منــدر ج در مجــات :نامخانوادگــی ،نــام» .عنــوان مقالــه« ،نــام نشــریه ،دوره نشــریه،
شــماره نشــریه ،ســال نشــر ،صفحــه شــروع و پایــان مقالــه.
. 10.3مقالـه منـدر ج در مجموعـه مقـاالت یـا دایـره المعارفهـا :نـام خانوادگـی ،نـام» .عنـوان مقالـه«،
نـام کتـاب ،نـام ویراسـتار ،شـماره جلـد ،نوبـت چـاپ ،محـل انتشـار :نـام ناشـر ،سـال نشـر.
. 10.4در صــورت نامشــخص بــودن محــل نشــر از لفــظ »بیجــا« ،نــام ناشــر» بینــا« و تاریــخ
نشــر از لفــظ »بیتــا« اســتفاده شــود.
1111نقـل قولهـای مسـتقیم بـه صـورت جـدا از متـن ،بـا تورفتگـی )یـک ونیـم سـانتی متـر( از سـمت
راسـت در ج شـود و ابتـدا و انتهـای مطلـب در گیومـه »« قـرار گیـرد.
1212عنوان کتاب در متن مقاله ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه »« قرار گیرد.
1313در ج معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروری است.
1414مقالـه در الگـوی  A4بـا رعایـت فضـای مناسـب در حاشـیهها)چپ و راسـت  4و بـاال و پاییـن
5سـانتیمتر( و میـان ســطرها) 1ســانتیمتر( ،در محیــط، word 2007متــن مقالــه بــا قلــم14
 (Mitra Bالتیــن) TimesNewRoman10و یادداشــتها و کتابنامــه (Mitra B 12

التیــن) TimesNewRoman10حروفچینــی شــود و حجــم مقالــه حداقــل  4000و از 8000
کلمـه تجـاوز ننمایـد.
1515عناویـن تیترهـا :عناویـن بـا روش شـمارهگذاری عـددی و ترتیـب اعـداد در عناویـن فرعـی از چـپ
بـه راسـت تنظیـم شـود و در صـورت طوالنـی شـدن تیترهـای فرعـی ،اعـداد فارسـی بـکار رود.
1616شـکلها ،نمودارهـا و جـداول :اصـل عکسهـا ،نمودارهـا و جـداول بایـد همـراه بـا متـن مقالـه در
محـل مناسـب عالمتگـذاری و دارای زیرنویـس باشـد.
1717رعایـت دسـتور خـط فارسـی مصـوب فرهنگسـتان زبـان و ادب فارسـی
)) com.persianacademy.wwwدر نـگارش
مقـاالت الزامـی اسـت.

