
 پذیرش مقاله ضوابط

 برای بررسیی   ...(نگری و نگاری و تاریخ هب، تاریخاسیاسی، فرق و مذ اندیشة)در موضوع تاریخ اسالم  پژوهشی مقاالت

 .چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد( احتماالً)و 

 ت تحریریه در رد و قبول و نیز حک و اصالح مقاالت آزاد استئهی. 

 مجله است ت تحریریةئبررسی هی به چاپ مقاالت منوط تقدم و تأخر. 

 نویسنده است مطالب مندرج در هر مقاله بر عهدة مسئولیت. 

 بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی مؤلفان خواهد بود ،فصلنامهدر  قاالتچاپ م. 

 آن به دیگر مجالالت، سالنینارها و   ماه پس از ارسال مقاله، از ارائة تا ششحداکثر  دشو متعهد می نویسنده 

  .هاي بررسی مقاله را پرداخت خواهد کرد هاي علنی اجتناب کند، در غیر این صورت، هزینه ایشهن

 رضیایت  اعالم و قید گردد نام استاد الزم است شود،  در مقاالتی که به طور مشترک و یا با نظارت استاد راهنما نوشته می

 .همراه با مقاله به دفتر مجله ارائه شود نیز کتبی ایشان

  ی سه نسخه از مقاله، به صورت تایپ شده در برنامهارسالword   با قلمB karim41 بیه همیراه   5/4 ی و  با فاصلهCD 

 .آن الزامی است

 

 به مقاالت ضوابط مربوط

 :ندرعایت کنمتن مقاالت شود ضوابط زیر را در تنظیم  از نویسندگان محترم تقاضا می 

 :های زیر باشد مقاله باید مشتمل بر بخش .4

 (کلمه 451حداکثر در  ،و دستاوردهای پژوهش شامل طرح مسئله، روش تحقیق)فارسی و انگلیسی  کیدةچ 

 واژگان و مفاهیم اصلی و کلیدی تحقیق 

 تحقیق و بیان هدف لة پژوهش و پیشینة آن، شیوةئطرح مس: مقدمه، شامل 

 های مناسب با موضوع یلتحل تحقیق و ارائةفرضیات / بحث و بررسی فرضیهمشتمل بر  ،اصلی مقاله بدنة 

  نتیجه 

 هرست منابع تحقیقف  

 .تر باشد کلمه بیش 0111مقاله نباید از حجم  .2

 .داده شود توضیحاصطالحات و مفاهیم خاص در پاورقی  .3

و نشیانی   مربیوط  سسیة ؤتلفن نویسنده و دانشیگاه ییا م   نام و نام خانوادگی، مرتبة علمی، شمارة)ندگان مشخصات نویسنده یا نویس .1

 .اول ذکر شود در صفحة( پست الکترونیکی

 .شود تنها از نویسندگان غیر فارسی زبان پذیرفته می( غیره انگلیسی، عربی، فرانسه و)غیر فارسی مقاالت  .5

 

 به منابع و مآخذ در پانوشت استناد شیوة( الف

 :رعایت فرمایند در پانوشت مآخذو  منابعهر یک از ه ارجاع و استناد ب اولین مرتبة ن محترم الزم است الگوی زیر را درامحقق

 :ارجاع به کتاب -

 ناشیر  :محیل انتشیار   جلید،  ،ییا متیرجم   مصیحح ، نام و نام خیانوادگی   عنوان اثر (سال انتشار) نام ونام خانوادگی نویسنده، 

 .، صفحهچاپ

 :ارجاع به مقاله -

 نشر، صفحه ، شمارةنام مجله، «مقالهعنوان » (سال انتشار) نام و نام خانوادگی نویسنده :مجله. 



 احیانیاً  ییا   ، نام گردآورنیده نام مجموعه مقاالت، «عنوان مقاله» (تاریخ نشر) خانوادگی نویسنده امنام و ن: مجموعه مقاالت

 .صفحه ناشر، :محل نشر نام مترجم،

 ناشیر، : محل چاپ جلد، شمارة ،المعارف ةرنام دائ، «عنوان مقاله» (تاریخ نشر) نام و نام خانوادگی نویسنده :المعارف ةردائ 

 .صفحه

 نام دانشگاه، صفحه نامه، ، مقطع پایان«نامه عنوان پایان» (سال دفاع) نام و نام خانوادگی نویسنده :نامه پایان. 

 سند مختصات دقیق سند، شمارة محل نگهداری سند، :سند. 

 .جلد و صفحه کافی است و شمارة خانوادگی نویسندهبعدی، تنها ذکر نام ای ه در ارجاع

 فهرست منابع شیوة ارائة( ب
 :صورت زیر تنظیم شود به ،به تفکیک زبان منابع در پایان مقاله صورت الفبایی به فهرست منابع

 محیل انتشیار  ...ییا متیرجم  مصیحح  نام و نام خیانوادگی  ، عنوان اثر (سال انتشار)کوچک او  نام خانوادگی نویسنده، نام ،: 

 .ناشر

 ناشر: ، محل انتشار...نام و نام خانوادگی مصحح یا مترجم( سال انتشار( )نویسنده ناشناس) رعنوان اث. 

 


