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گزیدۀ شیوه نامۀ نگارش مقاالت

الف( نکات ساختاری
و  نتیجه گیری  اصلی،  متن  مقّدمه،  واژه،  کلید  چکیده،  عنوان،  از:  عبارتند  ترتیب  به  مقاله  اصلی  اجزاء  ـ 

منابع فهرست 

ـ چکیده حدود 100 تا 250 کلمه و گزیده ای از محتوا و دستاوردهای پژوهش است. 

ـ کلید واژه ها بین 3 تا 5 عدد از مهم ترین واژگان مرتبط با محتوای مقاله هستند که باید در انتهای چکیده 
قرار گیرند. 

ـ کلیۀ ارجاع ها و استنادها باید در پانوشت بیان شود. )شماره پانوشت در هر صفحه از شمارۀ 1 آغاز می شود.(

ـ نحوۀ ارجاع به منبع برای نخستین بار:
محّقق،  خانوادگی  نام  و  نام  ایتالیک(،  صورت  )به  اثر  عنوان  پدیدآورنده؛  نام  و  خانوادگی  نام  کتاب: 

مصّحح یا مترجم )در صورت وجود(، محل نشر: ناشر، نوبت چاپ، تاریخ نشر؛ شمارۀ جلد، شمارۀ صفحه
مقاله: نام خانوادگی و نام نویسنده؛ عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام نشریۀ ادواری یا کتاب، نام مترجم 

)در صورت وجود(، شمارۀ دوره یا سال یا جلد؛ شمارۀ صفحه

ـ ارجاع به منبع در تکرارهای بعدی:
بدون فاصله: »همان«، آدرس جدید. 

با فاصله )پس از ارجاع به سایر منابع(: »پیشین«، مشخصات نویسنده، آدرس جدید.

ـ فهرست منابع به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده تنظیم می شود. در این ترتیب از القاب نویسنده 
صرف نظر می شود. )مثال »شیخ صدوق« در حرف »صاد« قرار می گیرد.(

ـ نحوۀ تنظیم فهرست منابع:
کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده؛ نام کتاب )به صورت ایتالیک(، نام و نام خانوادگی محّقق، مصّحح 

یا مترجم )در صورت وجود(؛ محل نشر: ناشر، نوبت چاپ، تاریخ نشر، تعداد جلد )در صورتی که بیش 
از یک جلد باشد(

مقاله: نام خانوادگی، نام؛ عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام نشریه ادواری یا کتاب، نام مترجم )در صورت 
وجود(، شمارۀ دوره یا سال یا جلد

ـ حجم مقاله حّداکثر 25 صفحه باشد.



ب( نکات محتوایی و قانونی
ـ مقاله های ارسالی به این نشریه الزم است در زمینۀ علوم و معارف قرآن و حدیث و دانش های مرتبط با آن، مبتنی 

بر معیارهای علمی ـ ترویجی و مشتمل بر مطالبی بدیع و نوآور باشد.

ـ نقل مطلب با بیان منبع آزاد است.

ـ صّحت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است.

ـ مقالۀ ارسالی نباید در نشریه ای چاپ شده و یا در نوبت چاپ باشد.

ـ اگر مقاله برگرفته از سمینار یا پایان نامه تحصیلی باشد، الزم است همراه با نام و تأیید استاد راهنما و قید 
»مستخرج از پایان نامه/سمینار« فرستاده شود.

ـ همراه مقاله مشخّصات کامل نویسنده )نام، نام خانوادگی، رتبۀ علمی، آدرس، شمارۀ تلفن همراه و پست 
الکترونیک( فرستاده شود.

ج( نکات ویرایشی
ـ برای حروف چینی متون فارسی یا فارسی ـ عربی از فونت IRMitra با اندازه قلم 14 استفاده شود.

ـ شمارۀ صفحه الزم است در پایین صفحات قسمت وسط درج شود.

ـ نام کتاب و مجله به صورت ایتالیک )I( نوشته می شود و نام مقاله داخل گیومه قرار می گیرد.

ـ عالمت های »،«، »؛«، »؟«، »!«، »:« به کلمۀ پیش از خود می چسبند و از کلمۀ پس از خود یک فاصله دارند.

ـ عبارت داخل گیومه، پرانتز و قالب باید به آن ها بچسبد و عبارت بیرونی باید با آن ها یک فاصله داشته باشد.

ـ »می« باید از فعل هایی که در ابتدای آن ها به کار رفته است با نیم فاصله جدا شود؛ مانند: می رود.

ـ عالمت جمع )ها( در کلمات فارسی باید با یک نیم فاصله بعد از کلمه آورده شود؛ مانند: آن ها، کتاب ها.

ـ در عبارت های عربی، همزۀ قطع باید حتمًا نوشته شود؛ مانند: أحمد، إلی، أناس، أب و ...

ـ عبارت های عربی یا انگلیسی، از جمله آیات قرآن و احادیث، حتمًا همراه با ترجمه باشد. ترجمه عبارات باید 
بالفاصله پس از متن اصلی و بعد از عالمت )؛( آورده شود.

تذّکر: برای استفاده از متن کامل شیوه نامه به سایت نشریه مراجعه فرمایید.
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