شیوهنامه نگارش مقاله
نویسندگان محترم مقاالت با عنایت دقیق به نکات ذیل ،چکیدهها و مقاالت خود را تنظیم و ارسال فرمایند:
نکات عمومی

مقالههایارسالینبایدقبالًدرنشریاتیامجموعهمقاالتهمایشهاچاپشدهباشد .

o
 oنگارشمقاالتبهزبانهایفارسییاعربیوبارعایتاصولوآییننگارشاینزبانهاباشد .
 oدرصورتیکهچکیدهیامقالهبهدلیلعدمرعایتاصولشیوهنامهویااشکاالتداوریبهنویسنده
ارجاعگردد،نویسنده مسئول میتواندتایکهفته ضمناصالحات موردنظر،مقالهراهمراهبانامه
گزارش اصالحات انجام شده متناظر با نظرات هر داور و بدون هر گونه تغییر در تعداد یا چینش
نویسندگان،مجدداًارسالنمایدتاموردبازبینیقرارگیردودرهرصورت،تاییدنهاییآنبرایچاپ
درمجموعهمقاالت،پسازداوریمجددخواهدبود.
 oمسئولیتمطالب،صحتواعتبارعلمیآنبانویسندهیانویسندگاناست.
آزاداست.مقالههایدریافتیبازگرداندهنمیشود .

 oدبیرخانههمایشدرپذیرش،ردیاویراستاریمقاله
 oالزم است عنوان مقاله ،تعداد و ترتیب نویسندگان ،مطابق با چکیده پذیرش شده باشد و در هیچ
مرحلهای،تغییردرمواردمزبورموردموافقتقرارنخواهدگرفت .
ساختار کلی مقاالت ارسالی

الزماستمحتوایفایلارسالیدارایبخشهایزیرباشد :
صفحه اول :صفحهاولفایلارسالیبهمواردزیراختصاصیابد :
 oعنوانکاملمقاله(کوتاه،گویاوبیانگرمحتوایمقالهباشد)
 oنامونامخانوادگینویسنده(گان) 
تذکرمهم :روبروینامنویسندهمسوول ،واژه«نویسندهمسئول»نوشتهشود،درغیراینصورت،نویسندهاول
بهعنواننویسندهمسئولشناختهخواهدشد .
 oرتبهعلمی،تخصص
 oنامدانشگاه/مؤسسهمحلاشتغالیاتحصیل 
 oمشخصات تماس  نویسنده(گان) شامل :نشانی پستی ،شماره تلفن (همراه و ثابت) ،نمابر و پست
الکترونیکی .
صفحه دوم(چکیده)

 oعنوانکاملمقاله(وسطچین،باالیچکیده) 
 oچکیدهمقالهبهزبانفارسی(حداکثر200کلمه)

 oیادآوری:چکیدهبایدبهتنهایی معرّف تماممقالهوشاملبیانمسأله،سواالت تحقیق،اهداف ،روش
ازطرحفهرستمباحثیامرورآنها،ذکر

هاونتیجهگیریباشد.درچکیدهباید


ترینیافته

تحقیق،مهم
ادلّه،ارجاعبهمأخذوبیانشعاریخودداریگردد .
وبیانگرکلماتمحوریمقالهبهمنظورنمایهسازی)

کلیدواژهها(3تا6واژه

o
 oچکیدهانگلیسینیازنیست.
صفحه سوم تا انتهای مقاله :بدنهاصلیمقالهشاملمحورهایزیربهترتیب:
 -1مقدمه :شامل بیان مسأله ،اهمیت موضوع ،ضرورت و اهداف ،سؤاالت تحقیق ،مبانی نظری و تعاریف
ضروری،پیشینهپژوهش،روشتحقیق؛(همهمواردبدونتیتروشماره) .
محورهایاصلیوفرعیشاملبیانآرا،تحلیل،تفسیر،استدالل،نقدباعنوانبندیمناسب .
-2متن :
نتیجهتحقیقبایدبهگونهایمنطقیو

هابهصورتگزارههایخبریموجز(


ارائهوتدوینیافته
-3نتیجهگیری :
ارایهیافتههایپژوهشباشد) 

همراهباجمعبندیمواردطرحشدهوشاملپاسخسوالتحقیقدرقالب

مستدل،
-4پينوشت :درصورتوجودتوضیحاتاضافی ،معادلانگلیسیاسامیخاصیااصطالحاتدرانتهایمتن
روشدرونمتنیخواهدبود.

مقالهآوردهشود.ضمناًارجاعواسناددرپینوشتهمچونمتنمقاله،به
-5فهرست منابع :درتنظیمفهرستمنابع،مواردزیررعایتگردد:
 oاینفهرستتنهابهمعرفیآثاریمیپردازدکهدرمتنمورداستنادقرارگرفتهاستوشاملیادداشتو
نکتههایارجاعیدیگرنمیگردد.
 oمنابعبهترتیبالفبایینامخانوادگینویسندهاثروبدونشمارهگذاریمرتبشوند.
 oسطرهایبعدیهرمدخلباتورفتگیدرجشود.
 oدرصورتیکهازیکپدیدآور،چنداثرمورداستنادقرارگرفتهباشد،منابعبهترتیبسالوازقدیمبه
جدیدقرارگیرند.
 oدرمواردیکهچنداثرازیکپدیدآور،مورداستنادقرارگرفتهباشد،بهجایتکرارنامخانوادگیو
ناموی،دراستنادبعدی،خطممتدگذاشتهشود .
 oچینش مشخصات هر منبع به ترتیب زیر صورت پذیرد:
کتاب :نامخانوادگی،نامنویسندهیانویسندگان(،تاریخانتشارداخلپرانتز)«،نام کتاب» داخلگیومهوبهصورتبرجسته،ناممترجمیامصحح،محلنشر:نامناشر،نوبتچاپ .
مانند:ایمانی،حسن«،)1391(،مباني ترجمه قرآن»،تهران:انتشاراتنور،چاپدوم.

 مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده( ،تاریخ انتشار داخل پرانتز)« ،عنوان مقاله» داخل گیومه و به صورتبرجسته،نامنشریه،دوره/سال،شماره .
مانند:متقی،محمدحسین«،)1389(،بررسي تحلیلي کاربرد ضمیر فصل در قرآن کریم»،فصلنامهمطالعاتادبی
قرآنی،ش .2
 مجموعه مقاالت همایش ها :نام خانوادگی ،نام نویسنده مقاله( ،تاریخ انتشار داخل پرانتز)« ،عنوان مقاله»داخلگیومهوبهصورتبرجسته،نامگردآورنده،ناممجموعهمقاالت،زمانهمایش،مکانهمایش .
مانند:شریفینسب،صادق «،)1390(،رهیافتي به تنوع ترجمه افعال مقاربه در قرآن»،مجموعهمقاالتهمایش
ملیادبقرآنی،خرداد،92دانشکدهاصولالدین.
پایان نامهها و رسالهها :نام خانوادگی ،نام نویسنده( ،تاریخ نگارش داخل پرانتز)«،نام پایان نامه» داخلگیومهوبهصورتبرجسته،مقطعپایاننامه،نامدانشگاه .
مانند:ساالری،مرتضی(«،)1391رویکرد زبانشناسي به امثال قرآني»(،رسالهدکتری).دانشکدهاصولالدین
قم.
منابع مجازی:نامخانوادگی،نامنویسندهیانویسندگان،تاریخاخذازسایت«،عنوان موضوع» داخلگیومهوبهصورتبرجسته،ناموآدرسسایتاینترنتی .
مانند:کامیاب،رضا«،)1393(،روش شناسي کنایه در ترجمه قرآن کریم»،قابلدسترسیدرآدرس:
 http://www.cthq.ir/newweb/index.php/64-2013-08-02-12
شیوه ارجاع

استنادهاوارجاعاتفقطبصورتدرون متني درمتنمقاله وپساز پایاننقلقولیاموضوعاستفادهشده،
داخلپرانتزوبهشکلزیرآوردهشود:
منابع فارسي و عربي:
(نامخانوادگینویسنده،سالنشر،شمارهجلد،صفحه)؛مانند(:حسینی،1393،ج،2ص.)83
منابع التین:
(صفحه،جلد،سالنشر،نامخانوادگینویسنده)؛مانند.)R.Blasher,1998,p.71(:
تصاویر ،نمودارها و جدول ها

جدولها در حداقل تعداد ضروری ،با کیفیت مناسب (تصاویر با دقت  dpi 300و با

تصاویر ،نمودارها و 
فرمت ،) jpgفونت 10و متناسبباقطعوزیری(حداکثرعرض 12سانتیمتر)تنظیم گردد وکلیهاعدادآنبه
فارسیدرجشوند.عنوانجدولهادرباالوتصاویردرپایینآنهانوشتهشود .

اندازه و نوع قلم ها

قلممقاالتفارسیوعربی  B Badrواندازهآنبهشرحزیرانتخابگردد :
 عنوانمقاله16:سیاه
کلمههایچکیده،واژگانکلیدی،نتیجهگیریوفهرستمنابعومآخذ12:سیاه


 عناویندرونمتن14:سیاه
 متناصلیمقاله13:
 متنچکیدهومنابعومآخذ 12:
* ضمناً برای قلم التین از  Times New Romanاستفادهشودکهاندازهآنهمواره(بهغیرازعنوانو
چکیده)یکواحدکمترازاندازهقلمفارسیدرهرموقعیتمورداستفاده،خواهدبود ).
فاصله سطرها درعنوان،چکیدهومتنمقاله،معمولی()Singleاست .
درصورتامکان،درمورددرجآیاتقرآنکریم،ازنرمافزارهایرایجاستفادهشود .
حجم مقاله

مقالهحداکثردر20صفحه23سطری  A4تنظیمشود.
یادآوری مهم :هریك از موارد زیر ميتواند موجب رد مقاله گردد:
 oعدمارتباطموضوعیامحتوایمقالهبامحورهایهمایش.
 oمقالهمتعلقبهدیگرانتشخیصدادهشود.
 oمقالهبرگرفتهازاینترنتوبدونتغییراتاساسیباشد.
 oمقالهفاقدفهرستمنابعوارجاعواستنادکافیباشد.
شیوهنامهپذیرفتهنخواهندشد.
 oبدیهیاستمقاالتمغایربااین 
روش ارسال چکیده و مقاالت

چکیده ومقاله ارسالی در 2قالب wordو  pdfفقطازطریقایمیلبهنشانی conf@osoolqom.ir
ارسالگردد .

