راهنمای تدوین ،تنظیم و ارسال مقاالت


حوزههای مطالعاتی نشریه عبارتند از:

 تاریخ شیعه امامیه :بررسی و تحلیل ماهیت ،ظهور ،رشد و بالندگی و تطورات تاریخی شیعه امامیه درعرصههای تاریخی ،معرفتی و نیز مظاهر تمدنی آن.
 جغرافیای تاریخی شیعه امامیه :بررسی محدوده جغرافیای شیعه امامیه در طول تاریخ و قبض و بسط آندر نواحی مختلف عالم.
 اعتقادات :بررسی و تحلیل آموزههای اعتقادی شیعه امامیه در گستره عام آن در عرصههای توحید ،نبوت،امامت ،جهانشناسی ،انسانشناسی ،فرجامشناسی و . ...
 شعائر ،احکام ،اخالقیات و آموزههای معنوی شیعه امامیه. مطالعه تطبیقی در عرصههای ذکر شده و ارائه نظریات تحلیلی در این زمینه.

مقاالت ارسالی از جهت اعتبار ،وزانت علمی ،سالست زبان و صورتبندی متناسب با نشریات معتبر
باشد؛ نشریه از چاپ مقاالتی که گردآوری یا ترجمه باشد معذور است.



مقاله ارسالی نباید پیش از این منتشر ،یا همزمان به نشریهای دیگر ارسال شده باشد.



حجم مقاله بین  4500تا  7000واژه ،و چکیده آن (به دو زبان فارسی و انگلیسی) حدود  150واژه
منتهی به  4یا  5کلیدواژه تنظیم شود.



نام و نام خانوادگی نویسنده ،زیرِ عنوان مقاله ،سمت چپ ،و دیگر مشخصات شامل مرتبه علمی،
عنوان سازمان متبوع ،نشانی دقیق پستی ،رایانامه و شماره تماس در پانوشت ذیل چکیده نگاشته
شود.



مقاله در صفحات ، A4و با فاصله  1/5سانتیمتر بین سطرها ،ترجیحاً با قلم میترا و فونت  ،13و
ارجاعات و واژگان بیگانه آن با فونت ( 11درون کمانک) ،در برنامه  wordحروفچینی شود.



ارجاع به منابع :نام خانوادگی صاحب اثر ،سال انتشار ،شماره جلد و صفحه درون کمانک ذکر شود.
مثال( :مجلسی.)238/1 :1403 ،



در صورت استفاده از بیش از یک اثر از نویسندهای واحد ،با استفاده از حروف الفبا آثار از هم تفکیک
شود .در صورتی که نام خانوادگی دو نویسنده مشترک باشد ،آثار با استفاده از حروف الفبا از هم
تفکیک شود.



فرهنگ یا دانشنامهای که مقاالت آن نویسنده مستقل ندارد ،به صورت :نام فرهنگ /دانشنامه ،سال
انتشار ،شماره جلد و نام مدخل در گیومه درج شود .مثل( :دایرةالمعارففارسی: 1380 ،ذیل
«ابنسینا»).



در صورت تکرار پیاپی یک منبع ،به جای تکرار مشخصات آن ،بسته به زبان منبع از «همان» ،و
» ،«Ibid.و در صورت تکرار پیاپی منابع مختلف از یک نویسنده ،از «همو» و » «Ibid.استفاده
شود.



در ارجاع به آثار با سه نویسنده ،نام هر سه ،اما با بیش از سه نویسنده ،به دنبال نام نویسنده اصلی،
تعبیر «و دیگران» درج شود.



ارجاعات پایان متن یا همان فهرست منابع به صورتهای زیر تنظیم شود:

 کتاب :نام خانوادگی نویسنده /نویسندگان ،نام نویسنده /نویسندگان (تاریخ انتشار) .نام کتاب به صورتایتالیک (ایرانیک) ،نام سایر اشخاص دخیل (مترجم ،مصحح ،گردآورنده و  ،)...محل انتشار :نام ناشر ،نوبت
چاپ ،شماره جلد.
 مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ انتشار)« .عنوان مقاله» ،نام مترجم ،نام نشریه به صورتایتالیک (ایرانیک) ،سال یا دوره نشریه ،شماره نشریه ،و شماره صفحات ابتدا و انتهای مقاله.
 منابع اینترنتی :نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ دسترسی)« .عنوان مقاله» ،نام وبسایت (یاعنوان نشریه الکترونیکی ،جلد ،سال ،و شماره) ،صفحه ،و آدرس اینترنتی.
 اگر سال نشر ،محل نشر یا ناشر مشخص نباشد ،به ترتیب به جای آن «بیتا»« ،بیجا» و «بینا» درج شود. قرآن( :نام سوره :شماره آیه) مانند (نساء )16 :و مشخصات کتابشناختی ترجمهای که از آن در مقالهاستفاده شده است.
 کتابهای مقدس( :نام کتاب ،باب :آیه) مانند (متی )2 :12 ،یا (یسنا.)3 :14 ، کتب مشهور یا فاقد مشخصات نویسنده( :نام کتاب :جلد/صفحه) یا (نام کتاب :بخش) ،مانند( :نهجالبالغه:خطبه .)27


مطالب توضیحی به صورت پینوشت درج شود.



مضامین مقاالت بیانگر اندیشهها و دیدگاههای نویسندگان است و نشریه مسئولیتی در قبال آن
ندارد.

