عالقمندان مي توانند مقاله هاي پژوهشي خود را با رعايت نكات زير به نشاني مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع) ارسال كنند .
 . 1حجم مقاله از  30صفحه فصلنامه (  10000واژه ) فراتر نرود .
 . 2براي سهولت ارزيابي و ويرايش  ،مقاله بر يك روي كاغذ  4Aو با رعايت فضاي مناسب در حاشيه هاي برگه و ميان سطرها  ،تايپ يا
با خط خوانا نگاشته شود .
 . 3تلفظ نامها و مفاهيم نا آشنا  ،با استفاده از الفباي صوتي ( آوانويسي ) پس از فارسي آن ياد شود .
 . 4معادل خارجي نامها و مفاهيم مهم به كار رفته در متن  ،جلوي نام يا مفهوم مربوط ميان پرانتز آورده شود .
 . 5ماخذ و يادداشتهائي كه در نظر است در پاورقي ياد شود  ،ضمن متن و در پايان نقل قول يا موضوع  ،با ذكر نام نويسنده  ،سال نشر اثر
 ،و شماره صفحه مانند نمونه هاي زير آورده شود .
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چنانچه از نويسنده اي در يك سال بيش از يك اثر انتشار يافته باشد  ،با ذكر حروف الفبايي پس از سال انتشار از يكديگر متمايز شوند .
 . 6كتابنامه ماخذ فارسي و خارجي به طور جداگانه و در پايان مقاله با ذكر مشخصات زير آورده شود .
كتاب  :نام خانوادگي  ،نام  ،عنوان كتاب  ،شماره مجلد مورد استناد  ،محل انتشار  ،نام ناشر  ،سال انتشار ؛
مقاله  :نام خانوادگي  ،نام  ،عنوان مقاله  ،نام نشريه دوره اي  ،شماره مجلد نشريه  ،تاريخ  ،شماره صفحه هاي آغازين و انجامين مقاله .
 . 7نتايج تحقيق و در صورت امكان چگونگي ارتباط و كاربرد آن در جامعه  ،در پايان مقاله ياد شود .
 . 8چكيده اي  200-300واژه اي در بردارنده عنوان و موضوع مقاله  ،روش تحقيق و نتيجه گيري جداگانه تهيه شود ؛ و در صورت امكان
ترجمه انگليسي آن نيز همراه شود .
 . 9براي تسهيل در فرآوري نمايه موضوعي  ،فهرستي از كليد واژه ها ( حداكثر  10واژه ) تهيه شود كه مقاله بر اساس آنها قابل نمايه
سازي باشد .
 . 10در ترجمه مقاالت  ،اصل متن همراه ترجمه ارسال شود .

