راهنمای نویسندگان
شرایط اولیه پذیرش مقاله
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«فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقاالت ،آزاد است.

مقاالت ارسالی به «فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» نباید قبال در جای دیگری ارائه یا منتشر شده و
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یا همزمان جهت انتشار به نشریات دیگر ارسال شده باشند.
با توجه به اینکه همه مقاالت فارسی ابتدا در سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند ،برای تسریع فرآیند داوری بهتر
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است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله ،از اصالت مقاله خود از طریق این دو سامانه مطمئن شوند.
 -4فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث از دریافت مقاله مجدد از نویسندگانی که مقاله دیگری در روند
بررسی دارند و هنوز منتشر نشده ،معذور است.
فرآیند ارسال مقاله به نشریه
 -1نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند ،به مقاالت ارسالی از طریق
ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
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برای ارسال مقاله ،نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش ارسال مقاله اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.
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نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.

قالب و موضوع مقاالت مورد پذیرش
 -1فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث ،فقط مقاالتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته
های جدید است را می پذیرد.
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مجله از پذیرش مقاالت مروری صرف ،گردآوری و گزارشی ،ترجمه معذور است.

فایل هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:
 .1فایل اصلی مقاله (بدون مشخصات نویسندگان)
 .2فایل مشخصات نویسندگان (به زبان فارسی و انگلیسی)
.3فایل تعهد نامه (با امضای همه نویسندگان)
.4تکمیل و ارسال فرم عدم تعارض منافع ،توسط نویسنده مسئول الزامی می باشد.
(ارسال مقاله برای داوری ،مشروط به ارسال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطالعات در سامانه است).
حجم مقاله:
تعداد واژگان مقاله :بین  5000تا  7500واژه
تعداد کلیدواژه ها 4 :تا  7کلیدواژه
تعداد واژگان چکیده 170 :تا  200واژه (چکیده باید شامل هدف ،مساله یا سوال اصلی پژوهش ،روش شناسی و نتایج مهم
پژوهش باشد)
نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:
 -1نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد .عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام
نویسنده مورد نظر درج شود.
 -2فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می شود و کلیه مکاتبات و اطالع رسانی های بعدی با وی صورت
می گیرد.

تغییر تاریخ ارسال و پذیرش مقاالت ،اسامی نویسندگان و ترتیب آنها در مقاله و مشخصات سازمانی نویسندگان بعد از
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ثبت در سامانه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.
وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:
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اعضای هیات علمی :رتبه علمی (مربی ،استادیار ،دانشیار ،استاد) ،گروه ،دانشگاه ،شهر،کشور ،پست الکترونیکی
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دانشجویان :دانشجوی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،دانشگاه ،شهر،کشور ،پست الکترونیکی

افراد و محققان آزاد :مقطع تحصیلی (کارشناسی،کارشناسی ارشد ،دکتری) رشته تحصیلی ،سازمان محل خدمت،
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شهر،کشور ،پست الکترونیکی
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طالب :سطح( ،)2،3،4رشته تحصیلی ،حوزه علمیه /مدرسه علمیه ،شهر،کشور ،پست الکترونیکی.

ساختار مقاله:
بدنه مقاله باید به ترتیب شامل بخش های ذیل باشد:
 .1عنوان
 .2چکیده فارسی (تبیین موضوع/مساله/سوال ،هدف ،روش ،نتایج)
 . 3مقدمه (شامل تعریف مساله ،پیشینه تحقیق (فارسی و انگلیسی) ،اهمیت و ضرورت انجام پژوهش و دلیل جدید بودن موضوع
مقاله)
 .4بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)
 .5نتیجه گیری (بحث و تحلیل نویسنده)
 . 6منابع (منابع غیرانگلیسی عالوه بر زبان اصلی ،باید به انگلیسی نیز ترجمه شده و بعد از بخش کتابنامه ،ذیل عنوان
 Referencesدرج شوند).
درج پانویس ،ارجاعات درون متن و منابع:
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از اشاره مستقیم  /غیرمستقیم به نام نویسنده  /نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.
اسامی خاص و اصطالحات التین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

از نقل قول های مستقیم و طوالنی پرهیز شود (الزم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن ،نقل قول
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مستقیم است).
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نقل قول های مستقیم حداکثر تا  40کلمه در درون عالمت نقل قول " " و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

ارجاعات درون متن
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به هیچ وجه ارجاعی در پانویس درج نشود.
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اطالعات کامل ارجاعات درون متن حتما باید در بخش منابع مقاله نیز درج شود.
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برای تاریخ های قمری و میالدی به ترتیب از حروف ق و م استفاده شود 1340.ق 1998 /م

در صورتی که از یک نویسنده در یک سال ،دو اثر منتشر شده و در متن مورد استناد قرا رگرفته باشد ،پس از ذکر
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سال انتشار با حروف (الف و ب ) برای منابع فارسی یا ( )a , bبرای منابع انگلیسی از هم متمایز گردند.
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اگر منبع مورد استناد ،دو یا سه نویسنده داشت ،نام خانوادگی هر سه باید ذکر شود.

اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد ،تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران»
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استفاده شود.
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اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد ،با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

فهرست منابع پایانی:
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قرآن و نهج البالغه به ترتیب در ابتدای بخش منابع درج شده و در ردیف الفبایی قرار نمی گیرند.

در بخش  Referencesکه منابع به انگلیسی درج می شوند ،نام خانوادگی نویسنده به صورت کامل ،اما از نام نویسنده
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 ،صرفا حرف اول درج می شود .مثالAlston, W:
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درج شناسه  DOIبرای مقاالتی که دارای این کد هستند ،الزامی است.

منابعی که در این بخش درج می شوند ،حتما باید در متن استفاده شده باشند( .منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی
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بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند ،و در متن به آنها ارجاع داده نشده ،نباید در بخش منابع درج شوند).
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نظم منابع باید براساس الفبای نام خانوادگی نویسندگان باشد.

اگر چند اثر از یک نویسنده در یک ردیف الفبایی پشت سر هم قرار گرفتند ،حتما باید نام نویسنده درج شود ،استفاده از
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خط تیره برای عدم تکرار نام نویسنده نادرست است.

