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 يادداشت سر دبير

  
خداست راست ترين سخن كتاب  :احسن القصص  و کتاب الله اصدق الحدیث إنقال رسول الله: 

  و بهترين داستان ها قرآن است.
جاي بسي خوشبختي است كه در آستانه انتشار سومين شماره از اين دوفصلنامه خبر دريافت مجوز 

  علمي و پژوهشي را براي نشريه از شماره نخست آن به اطالع عموم خوانندگان مجله برسانم
ابراز ارادت  و سپاس از همه كساني از باب من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق  مراتب تشكر و 

كه مارا در اين  را ه مدد رساندند را وظيفه خويش دانسته و خاضعانه براي همه اين بزرگواران دوام 
  طلب مي نمايم. "جل و عال"توفيق و اجر و پاداش از ناحيه حضرت حق 

د و مساعدت قطعا رشد و بالندگي نشريه در گرو ژرفايي محتواي آن است كه جز با همت بلن
پژوهشگران اين عرصه تحقق نخواهد يافت، استقبال پرشور جامعه  علمي كشو اعم از حوزي و 
دانشگاهي از نشريه و همكاري آنان درقالب ارسال مقاله و پذيرش داوري نشان خوبي از اراده اين 

دوفصلنامه،  عزيزان در تداوم اين تعامل سازنده است كه به عنوان خادم كوچكي از  خانواده اين 
  ضمن مغتنم دانستن آن را به فال نيك گرفته و بر ديده منت مي نهم.

آنچه به اختصار تذكر آن را در اينجا به عنوان آخرين نكته خالي از فايده نمي بيند اينكه: 
دام توفيقه  -خوشبختانه با مساعدت و حمايت معاون محترم پژوهشي جناب آقاي دكتر وزيري فرد 

همزمان با  -زيد عزه -گري مدير كل محترم پژوهشي جناب آقاي دكتر محمدي و تالش پي  -
آغاز به كار اين دو فصلنامه سامانه آن نيز خريداري و راه اندازي گرديده  و تقريبا حتي يك مورد 
خارج از سامانه و بدون طي مراحل، مقاله اي وارد گردونه داوري و نشر نگرديده است. عليهذا از 

گرانمايه انتظار دارد جهت حسن انجام امور و تسريع در روند ارسال مقاله، داوري،  همه محققان
پذيرش، نشر و هرگونه پيگري امور مربوط به مقاالت، فقط و فقط از طريق سامانه اقدام نمايند چرا 

  كه خارج از اين روند امكان پيگيري و پاسخ گويي براي دست اندركاران مجله وجود ندارد.
  

  م علي من اتبع الهديوالسال   
  دكتر علي احمد ناصح    



  راهنماي شرايط تنظيم و ارسال مقاالت
  

 متن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باشد.

 ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد. يا هينشرمقاالت ارسالي در 

 شند.مقاالت فرستاده شده تحقيقي و مستند و براساس معيارهاي پژوهشي با

 ) فراتر نرود.كلمه 6500صفحه ( 20 آرحجم مقاالت 

 تايپ شود و به آدرس سامانه مجله ارسال گردد. WORDبا برنامه  مقاالت

 ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه نشاني كامل، شماره تلفن تماس و درجه علمي وي ضروري است.

يك نفر  است مقاله را باهمكاري ستهيشا باشد،از استادياري  تر نييپادر صورتي كه نويسنده داراي مدرك 
 با درجه استادياري يا باالتر تكميل و ارسال كند.

 ، مقدمه، بدنه اصلي، نتيجه، فهرست منابع.ها واژهزير باشد: چكيده، كليد  يها بخشمقاله بايد مشتمل بر 

 است.درج معادل التين اسامي و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 
 گردد.

علوم قرآني،  يها عرصهكه به صورت تطبيقي در يكي از  ابندي يم، مقاالتي انتشار دوفصلنامهدر اين 
اي تفسيري بين شيعه و ساير تفسيري، اختالف نظرها يا اشتراك نظره يها دگاهيدمعارف قرآني، 

اسالمي يا بين دو فرقه يا دو مكتب يا مذهب از فرق، مكاتب و مذاهب اسالمي نگاشته شده  يها فرقه
 باشد.

و از بازگرداندن مقاالت  دارد يمحق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ  دوفصلنامه
 دريافتي معذور است.

  شيوه نامه
  ت الزم است اين ترتيب رعايت شود:در تدوين مقاال

  الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذكر نام و نام خانوادگي نويسنده/ نويسندگان بـه همـراه رتبـه علمـي و سـازمان      

  وابسته؛
كه نمايانگر شرح مختصر و جامعي  يا ونهگكلمه به زبان فارسي و انگليسي به  150 -100ج. چكيده: قريب 

  مهم نتيجه بحث باشد؛ يها نكتهاز محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و 
و كـار جسـت و    كننـد  يمـ واژه از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا  6: حداكثر تا ها واژهد. كليد 

  ؛سازند يمجوي الكترونيكي را آسان 
قبلي پـژوهش و ارتبـاط    يها نهيزمقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به هـ. م

  با موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ ها آن
  و. بدنه اصلي مقاله

كه هـر پـاراگراف (بنـد)     يا گونه. بدنه مقاله كه متن اصلي است، پاراگراف بندي شده باشد، به 1
  ص باشد.حاوي يك موضوع مشخ

  . هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.2



 

قرار گيرند به نوعي كه مجموعـه مقالـه از يـك شـاكله      تر يكل. هر دسته از عناوين، ذيل عنوان 3
  مطلب در آن رعايت گردد. ريتأخمنسجم برخوردار باشد و تقديم و 

) قـرار داده  " "، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه (شود يماز منبعي نقل  ناًيع. در مواردي كه مطلبي 4
  شود. نقل به مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

  . هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.5
. به جاي ذكر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايـان هـر نقـل مسـتقيم يـا غيـر مسـتقيم،        6

، سال انتشار، شماره جلـد و  مؤلف: (نام خانوادگي شود يم مرجع مورد نظر بدين صورت ذكر
، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار مؤلفصفحه) در صورتي كه نام خانوادگي 

گيرد. در صورتي كه از شخص مورد نظر در يك سـال، دو اثـر يـا بيشـتر منتشـر شـده و در       
الفبا بعد از سـال انتشـار ميـان دو اثـر      مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف

  .رديگ يمتفكيك صورت 
  :رديگ يماگر ازيك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذكر منبع بدين شكل صورت 

  (نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شماره صفحه و سال انتشار اثر دوم، شماره صفحه) 
  :گردد يممتفتوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره در صورتي كه به دو اثر مختلف با مولفان 

  (نام خانوادگي، سال انتشار، شماره صفحه / نام خانوادگي، سال انتشار، شماره صفحه) 
و با ذكر واژگان  شود يماگر مولفان يك اثر بيش ازسه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده 

  .دگرد يمبه ساير مولفان اشاره » ديگران«
را در  هـا  آنمسـائلي كـه نويسـنده     نيتـر  مهمكلمه، حاوي جمع بندي و خالصه  200-100حدود ز. نتيجه: 
  به طور مستند شرح و بسط داده است. اش مقاله

نقل مطلـب   ها آناستناد نموده و يا از  ها آنبه  اش مقالهح. فهرست منابع: كتب و مقاالتي كه نويسنده در 
  كرده است.

  بعروش تنظيم منا
  جداگانه براساس حروف الفيا (نام خانوادگي) تنظيم گردد. يا صفحهفهرست منابع در پايان مقاله و در 

  كتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.
  تشار.، نام مجله، شماره مجله، سال ان»عنوان مقاله«مقاله: نام خانوادگي، نام؛ 

؛ يايان نامه كارشناسي ارشد/ دكتري، نام استاد راهنما، »عنوان پايان نامه« پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛
  رشته، دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
  ، آدرس اينترنتي.»نام مقاله« منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛

 فيتألودر صورت عدم  شود يمام آن ذكر توسط مركز يا موسسه، ن فيتألمنابع نامشخص: در صورت 
  .شود يمتوسط نويسنده يا موسسه، با نام اثر آغاز 

(بدون تاريخ) » بي تا«(بدون ناشر، » بي نا«(بدون محل نشر)، » بيجا«عدم تعيين برخي مشخصات: از الفاظ 
  استفاده شود.
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