
 های دینیپژوهش همایش

 مورد پذیرش: های کلّی مقالهویژگی

 دیگری ارسال نشده باشد.به همایش  برای چاپ در مجلات یا ارائهیقات نویسنده )یا نویسندگان( بوده و مقاله باید نتیجه تحقـ 

 است.به عهده کمیته علمی همایش  ،جهت ارائه در همایش و انتخاب مقالات برتر ،گزینش مقالاتــ 

 ها با خودِ نویسنده )یا نویسندگان( است.صحت نوشتهـ 

)فونت( ( و قلم 11 ها با اندازهنوشتدرون متنی و پی)ارجاعات  13)سایز(  هو با انداز متر(سانتی 12×03استاندارد )کاغذ  مقاله باید بر یک رویِ صفحهـ 

سانتی متر از پایین،   5/2سانتی متر از بالا و   1 ،راست  متر ازسانتی 5/2 ،متر از چپ  سانتی 1 حواشیو  با تنظیم   WORDبا فرمت      B badr)بدر 

 ارسال شود.  hiiscongress@gmail.com  به نشانی: همایشالکترونیکی  به پست

 علمی وی باشد. ذکر محل خدمت و مرتبهک نویسنده و تلفن وپست الکترونی ید شامل نام و نشانیِ کامل، شمارهاول با صفحهـ 

 نویسنده باشد، ذکر نام استادان راهنما، مشاور و داور، ضروری است.  نامهکه مقاله، برگرفته از پایان در صورتیـ 

هرست منابع ف»و  «گیری نتیجه پیکره اصلی و» ، «مقدّمه»، «کلیدی از متن مقاله سه تا هفت واژه»، «چکیده»، «عنوان»متن مقاله باید به ترتیب، شاملِ ـ 

 باشد.« ارجاع طبق راهنمای شیوه

 و نمودارها با ذکر عنوان در بالای آن و توضیحات و ذکر منبع در زیر آورده شود.  ها، تصاویرجدولـ 

  بیشتر باشد. صفحه استاندارد 25مقاله نباید از ـ 

 های فارسی یا عربی باشد.تواند به زبانمقاله میـ 

 مورد پذیرش:  های جزئی مقالهویژگی

 در تهیة مقاله، رعایت جزئیات زیر ضروری است: 

علمی و دانشگاه محل تدریس یا تحصیل وی است؛ عنوان مقاله، باید گویا و بیانگر  خانوادگی نویسنده و مرتبهم و نامشاملِ موضوع مقاله، نا« عنوان»ـ  

 محتوای نوشتار باشد.

حث است. لازم ب های مهم، و نتیجههیت پژوهش، نکتهاّما جامعی از مسائل محتوایی و نوشتاری و شامل بیان مسأله، هدف، ما شرح مختصر« چکیده»ـ 

 سطر( بیشتر باشد. ۰۱واژه ) ۰5۱مقاله نباید از  به ذکر است که چکیده

 هاست.متن مقاله بیش از سایر واژهتخصصی باشد که بسامد و اهمیّت آن در  باید شامل سه تا پنج واژه« کلیدی هایواژه»ـ 

 ال، سوابق پژوهشی در حیطهباید به اجم رسی و انتشار آن است؛ در این بخشاصلی مورد پژوهش و هدف پژوهشگر از بر شامل طرح مسأله« مقدمه»ـ 

 مسأله مورد نظر مطرح شود.

 وی در این زمینه است. روش بررسی می تواند در مقدمه ذکر شود.شامل ذکر بسیار مختصر روش نویسنده در پژوهش و ذکر ابداعات « روش بررسی»ـ 

صویر و تواند با جدول، تمورد پژوهش است و می روش منطقی و مفید و روشنگر مسأله گیری باشامل متن اصلی مقاله و بحث و نتیجه« پیکره اصلی»ـ 

 نمودار و.... همراه باشد.

    .)پی نوشت( در صورت وجود توضیحاتـ 

 ارجاع به منابع:  شیوه



 شود از معتبرترین منابع استفاده شود. ارجاعات مندرج در مقاله، مستند و مبتنی بر منابع خواهد بود و کوشش می

 هرگاه از مراجعی، چند چاپ موجود باشد، استفاده از چاپ انتقادی، اولی و مرجح است. 

 شود.اند، ارجاع داده مییاد کرده و یا توضیحی دادهها در مورد آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعی که از آن

 ارجاع داخل متن مقاله: 

(، ستفاده شدهخانوادگی( مؤلّف، نام کوچک مؤلف،)در صورتِ اشتراک نام اشهر وی با نام اشهرِ نویسندگان دیگر مراجع که در مقاله از آن انام اشهر )نام ـ

 صفحه )یا صفحاتِ( منبع.تعدّد منابع مورد استفاده مؤلّف(، سال چاپ، جلد/  )در صورت مورد استفاده عنوان کتاب یا مقاله

 (.  3/۰81، ۰991)در صورت تعدّد منابع مورد استفاده مؤلّف(: )ابن کثیر، البدایة والنهایة  (. 3/۰81، ۰991، )ابن کثیرمثال: 

همان جا( ) و اگر صفحه نیز تکراری باشد )همان، شماره صفحه( وت باشددر صورتی که منبع بدون فاصله تکرار شود ولی صفحات مورد استفاده متفا

 نوشته می شود.

  آورده شود.  « ر.ک»در مواردی که مطلبی نقل به مضمون است باید پیش از مشخصات منبع، نشانه اختصاری 

 ارجاع پایانی متن مقاله )منابع و مآخذ(: 

 ارجاع به کتاب: 

شود( نوبت چاپ،   Boldخانوادگی( مترجم یا مصحّح و...[ ) نام کتاب ؤلّف، نام کوچک مؤلّف، نام کتاب ]نام و نام اشهر )نامخانوادگی( مـ نام اشهر )نام

 نام ناشر، محل نشر، تاریخ نشر.

 م.۰991 اهره،، چاپ اول، دار ابی حیان، قالبدایة والنهایة ابو الفداء الحافظ عماد الدین اسماعیل بن کثیر القرشی، مثال: ابن کثیر،

 های دیگر: مجلات و نشریهها، المعارفها( ، فصلنامه ةها )دایرارجاع به مقالات دانشنامه

له فصلنامه، مج خانوادگی( مترجم[، عنوان اصلی دانشنامه،اشهر )ناممورد استفاده، ]نام و نام لّف، نام کوچک مؤلّف، عنوان مقالهخانوادگی( مؤـ نام اشهر )نام

 انتشار آن، نام ناشر، محل نشر، تاریخ نشر. استفاده و شماره و دوره و...مورد

 .  44کنکاشی در مکی یا مدنی بودن سوره انسان، صحیفه مبین، شماره  مثال: سیاوشی، کرم،

 نکات دیگر در باب ارجاع به منابع: 

 ـ پس از بیان هر مطلب، ارجاع آن در داخل متن در پرانتز ذکر خواهد شد. 

 (.     Browne, V. 3,P50) آید؛ مثلا  منابع لاتین از چپ به راست و با ارقام لاتین می جلد و صفحه ـ شماره

 شود. نگاری در مقابل آن و در داخل پرانتز ذکر می ها دشوار باشد با حروف لاتین به صورت آواـ اسامی لاتین و...که تلفّظ آن

شود همان منابعی است که در داخل متن استفاده شود؛ منابعی که در پایان مقاله ذکر میمؤلّف تنظیم می ـ منابع مقاله به صورت الفبایی و بر اساسِ نام

 هد شد.شده است؛ از این رو اگر منبعی تنها در پایان مقاله ذکر شود، امّا در داخل متن بدان ارجاع داده نشده باشد، از منابع پایانی حذف خوا

 شود. ، معلوم نباشد، نام اثر جایگزین نام مؤلّف میـ در صورتی که مؤلّف منبع اثر

 مقاله به طور کامل ذکر خواهد شد.  ها در منابع پایانـ عنوان کتابها و مقاله

 به ترتیب: انگلیسی، فرانسوی و...آورده شود.  عربی، ـ منابع لاتین، پس از منابع فارسی و

 نوشت، ذکر شود. فاده، در پیـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع به منابع مورد است

 


