باسمه تعالی

همایش ملی «اهداف و راهبردهای پیشرفت از منظر قرآن و حدیث»
ضوابط نگارش مقاالت
مقدمه:
ضوابط تدوین مقاله برای همایش ملی «اهداف و راهبردهای پیشرفت از منظر قرآن و حدیث» با هدف
یکسانسازی مقاالت از نظر شکلی ارائه میشود .رعایت نکات توصیهشده ،عالوه بر اینکه پژوهشگران
محترم را در نزدیکشدن به اهداف دبیرخانه حوزوی الگوی اسالمی ـ ایرانی پیشرفت کمک خواهد کرد،
موجبات صرفهجویی در زمان و هزینهها را فراهم میسازد.
ساختار مقاله
ساختار هر مقاله متشکل از :عنوان ،نام نویسنده ،چکیده ،واژههای کلیدی ،مقدمه ،متن مقاله ،نتیجهگیری و
منابع است .هر یک از این بخشها دارای ویژگیهایی است که در ذیل به آنها اشاره شده است.
عنوان مقاله
 .1کوتاه ،جامع ،روشن و جذاب باشد.
 .2بیانگر محتوای اصلی مقاله باشد.
 .3بهصورت عبارتِ غیر جملهای باشد.
نام نویسنده
 .1نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) ،در زیر عنوان مقاله ذکر شود.
 .2مشخصات نویسنده(گان) ،به ترتیب زیر در پاورقی درج گردد.
تخصص و رتبه علمی ،حوزه/دانشگاه/موسسه پژوهشی ،پست الکترونیکی.
چكیده
 .1در متن چکیده از ذکر مقدمات و کلیات خودداری شود و مستقیماً به مسالهی مورد مطالعه ،اهداف،
روش ،اساس کار و میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار بهطور مختصر اشاره شود.
 .2از بهکار بردن نامهای خالصه شده و ارائه منبع ،فرمول ،جدول و شکل و هرگونه توضیح اضافی
خودداری شود.
 .3متن چکیده نباید عینا در بخشهای دیگر مقاله تکرار شده باشد.
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 .4بدون ارزشیابی و نقد ،فقط بهصورت گزارش باشد.
 .5از زبان خود پژوهشگر (نه نقل قول) بهصورت فعل ماضی تهیه شود.
 .6بهتنهایی کامل و فقط دارای یک پاراگراف و حداقل  15۰و حداکثر  25۰کلمه باشد.

واژههای كلیدی
 .1حداکثر  ۷واژه و از مفاهیم و موضوعات اساسی مقاله باشد.
 .2با کاما( )،از هم جدا شده و در یک خط باشند.
 .3بهترتیب اهمیت ذکر شوند.
مقدمه
در مقدمه به اختصار به موارد زیر پرداخته شود.
 .1مسئله تحقیق و ضرورت انجام آن؛
 .2اهداف تحقیق از نظر بنیادی و کاربردی؛
 .3پرسشهای تحقیق بهصورت استفهامی؛
 .4پیشینه و سوابق پژوهشی که بهطور مستقیم به موضوع تحقیق مرتبط است.
متن مقاله
 .1مطالب اصلی مقاله (بدنه بحث) طی چند بخش نوشته شود.
 .2بخشها باید شامل تعریف مفاهیم اولیه مورد نیاز ،ارائه مسأله بهصورت تفصیلی و پاسخ آن باشد.
 .3در نوشتن مطالب مقاله دقت شود که تنها به موضوع اصلی پرداخته شود.
 .4سعی شود مطالب اصلی مقاله بهصورت سلسله مراتبی و زنجیروار بههم مربوط باشند .این مهم را
میتوان با شمارهگذاری تیترهای اصلی و فرعی انجام داد.
 .5قواعد مهم محتوایی مقاله مورد اشاره در زیر رعایت شود.
أ .منطقی و مستدل بودن؛
ب.منظم و منسجمبودن؛
ج .مستند بودن بحث؛
د .تناسب بحث با عنوان اصلی؛
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ه .ارتباط منطقی بین عناوین اصلی و فرعی؛
و .خالقیت و نوآوری در محتوا؛
ز .اجتناب از کلیگویی؛
ح .اجتناب از حاشیهروی افراطی؛
ط .پرهیز از خالصهگویی و موجزگویی تفریطی؛
ی .رعایت امانت در استفاده از مطالب نویسندگان؛
ک .اجتناب از استناد دادن به صورت افراطی.
نتیجهگیری
وجود بخش جمعبندی و نتیجهگیری پس از متن اصلی مقاله الزامی است و الزم است مشتمل بر موارد زیر
باشد.
 .1ارایه یافتههای اصلی پژوهش و مقایسه با یافتههای پژوهشهای مرتبط؛
 .2ارائه راهبردها و پیشنهادها به همراه ارائه نکات مبهم و قابلپژوهش جدید؛
فهرست منابع:
منابع در انتهای مقاله ذکر میشود و الزم است موارد زیر در مورد آنها رعایت شود:
الف) شرایط
 .1در نوشتن فهرست منابع ،به ترتیب :مراجع فارسی ،عربی و بعد منابع انگلیسی را ذکر میشوند.
 .2اسامی عربی بدون الف و الم نوشته شود.
 .3باید هر منبع حداقل یکبار در متن مقاله مورد استفاده قرار گرفته باشد.
 .4بهتر است تمامی منابع با توجه به حرف ابتدای نام خانوادگی نویسنده اول (یا سازمان مربوطه در
صورتی که فاقد نگارنده باشد) به ترتیب حروف الفبا تنظیم شوند.
 .5چنانچه از یک نگارنده چند منبع مورد استفاده قرار گیرد ،ترتیب ارائه آنها بر حسب سال انتشار از
قدیم به جدید است.
 .6در صورتی که مقاالت منفرد و مشترک از یک نگارنده ارائه شود ،ابتدا مقاالت منفرد و سپس
بقیه آنها به ترتیب حروف الفبای نام نگارندگان بعدی مرتب میشود.
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ب) شیوه نگارش
)1کتاب فارسی
تألیف :نام خانوادگی نویسنده ،نام( ،سال انتشار) ،عنوان کتاب ،محل چاپ :ناشر.
ترجمه :نام خانوادگی نویسنده ،نام( ،سال انتشار) ،عنوان کتاب ،نام مترجم ،محل چاپ :ناشر.
مثال:
مطهری ،مرتضی ،)1361( ،مجموعه آثار ،تهران :انتشارات صدرا.
جرداق ،جرج ،)13۷5( ،امام علی صدای عدالت انسانی ،ترجمه سیّدهادی خسروشاهی ،قم :نشر خرّم.
)2کتاب انگلیسی
Author, A. A. (Year). Title of book. Location: Publisher.
)3مقاله در مجالت
الف -فارسی
نام خانوادگی ،نام( ،سال انتشار) ،عنوان مقاله ،نام مجله ،شمارهی مجله :شماره صفحات مقاله.
ب -انگلیسی
Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of Article. Title of
Journal, Volume (Number): pages.
)4مقاله در جراید
نام خانوادگی ،نام( ،روز ،ماه و سال انتشار) ،عنوان مقاله ،عنوان روزنامه یا هفته نامه ،شماره جریده :شماره
صفحات مقاله.
)5مقاله از کتب مجموعه مقاالت همایشها
نام خانوادگی ،نام( ،سال) ،عنوان مقاله ،در نام و نام خانوادگی (گردآورنده یا ویرایشگر) ،عنوان همایش،
عنوان کتاب (شماره صفحه) ،شهر :ناشر.
یا:
نام خانوادگی ،نام( ،سال) ،عنوان مقاله ،مجموعه مقاالت ،عنوان همایش ،شهر :ناشر ،شماره صفحه.
)6پایاننامه
نام خانوادگی ،نام( ،سال دفاعیه) ،عنوان پایاننامه ،پایان نامه در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد/دکتری ،نام
دانشگاه ،شهر.
)۷وبگاهها(سایتها)ی اینترنتی
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نام خانوادگی ،نام( ،سال انتشار در صورت موجود بودن) ،عنوان مقاله یا مطلب ،بازیابی شده در (تاریخ
استخراج) از :نام و آدرس سایت.
تذكرات الزم
 .1حداکثر تعداد صفحات هر مقاله  3۰صفحه  3۰۰کلمهای باشد؛
 .2واژههای خارجی در متن فارسی :اصطالحات و نامهای خارجی در متن به فارسی نوشته شود و
معادلهای انگلیسی آنها بهصورت زیرنویس تایپ گردد؛
 .3پاورقیها :پاورقیهای فارسی بهصورت راستچین و پاورقیهای التین بهصورت چپچین نوشته
شوند؛
 .4شیوه ارجاع درون متنی و به صورت زیر عمل میشود:
الف) نقل قول مستقیم :نام خانوادگی نویسنده ،سال ،شماره صفحه.
ب) نقل قول غیرمستقیم :نام خانوادگی نویسنده ،سال.
 .5قلم و اندازه
ردیف

موقعیت استفاده

نام قلم

نوع چینش

برجستگی قلم

اندازه قلم

1

عنوان مقاله

B nazanin

وسطچین

پررنگBold /

16

2

نام نویسند(گان)

B nazanin

وسطچین

پررنگ

14

3

چکیده

B nazanin

راستچین

پررنگ

13

4

متن چکیده

B nazanin

معمولی

12

5

واژههای کلیدی

B nazanin

متعادل

پررنگ

12

6

عناوین بخشها

B nazanin

راست چین

پررنگ

13

۷

عناوین زیربخشها

B nazanin

راست چین

معمولی

13

8

متن مقاله

B nazanin

متعادل

معمولی

13

1

پانوشت و پینوشت (فارسی)

B nazanin

راستچین

معمولی

1۰

1۰

پانوشت و پینوشت (انگلیسی)

Times New Roman

چپچین

معمولی

1۰
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عنوان فهرست منابع

B nazanin

راستچین

پررنگ

12

12

منابع فارسي

B nazanin

متعادل

معمولی

12

13

منابع انگليسي

Times New Roman

متعادل

معمولی

11

متعادل justify low/
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