
 )مد ظله العالی( ایخامنه امام قرآنی هایهاندیش المللیبین کنگره مقاالت نگارش نامهشیوه

 
 مقاله ارکان و ساختار با مرتبط نکات الف:

 موضوع: (1

 باشد. کنگره محورهای از یکی راستای در و ظله( )دام یاخامنه امام یقرآن یهایدگاهد کنندهتبیین مقاله 

 

 چکیده: (2

 باشد. تحقیق نتایج و روش موضوع، تعریف شامل 

 باشید. کلمه 250 و 150 بین  چکیده کلمات تعداد 

 

 واژه: کلید (3

 باشد کلمه شش تا چهار هاکلیدواژه. 

 

 مقدمه: (4

 و تحقیق روش و هاداده آوریگرد روش ،موضوع بودن نو و وضرورت اهمیت انبی له،مسأ تبیین شامل باید مقدمه 

 باشد. مقاله چهارچوب و ساختار از ایخالصه بیان

 

 شناسی:مفهوم (5

 مفاهیم اصطالحی، معنای در است مناسب باشد. مقاله محوری و کلیدی مفاهیم اصطالحی و لغوی تعریف شامل 

 شود. ذکر ایشان هایدیدگاه و گیرد قرار بررسی مورد یرهبر معظم مقام منظر از

 

 پیشینه: (6

 بیان را آن ضعف و وتق نقاط و معرفی مقاله موضوع با مرتبط منابع و هاپژوهش ،تاریخی سیر اساس بر پیشینه در 

 .نماید

 

 :ارجاعات و دهی استناد (7

 مانند صفحه( جلد، :انتشار سال خانوادگی، )نام صورت: به کمان داخل و متنیدرون باید مقاله متن هایارجاع 

 باشد. ( ۳2ص 20ج :1۳۹0 )طباطبایی،



 و اول نویسنده خانوادگی )نام بود خواهد گونهاین به نیز دارند نویسنده نفر دو از بیش که منابعی به ارجاع شیوه 

 صفحه(. جلد، نشر، سال همکاران،

 مانند: شود درج کامل طور به شده یترؤ صفحه آدرس اینترنتی: منابع به ارجاع شیوه  
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673 

 باشد. ایشان هایکتاب یا سایت به )مدظله( ایخامنه امام هایدیدگاه دهیآدرس 

 

 گیری:نتیجه (8

 شود. خودداری روایات و آیات و مستندات ،هااستدالل ذکر از گیرینتیجه در 

 شود. بازگو واضح طوربه مقاله از آمده دست به نتیجه 

 

 منابع: فهرست (9

 د:شو پیروی زیر شیوه از مقاله منابع فهرست در

 شماره. ،سال یا دوره نشریه، نام مترجم، نام ،«مقاله عنوان» انتشار، سال ،نام خانوادگی، نام مقاله:

 نام انتشار، محل افراد، سایر یا مصحح، مترجم، نام کتاب، عنوان انتشار، سال نویسنده، نام خانوادگی، نام کتاب:

 چاپ. نوبت ،ناشر

 اینترنت. در مقاله رؤیت تاریخ سایت، آدرسمقاله، عنوان نام. خانوادگی، نام اینترنتی: منابع
 

 مقاله ارسال شیوه با مرتبط نکات ب:

 د.شو قید عنوان زیر دارد، اشتغال نآ در لفمؤ که ایسسهمؤ و علمی درجه ادگی،خانو نام و نام .1

 باشد. کلمه (5007 تا 5000) بین مقاله کلمات تعداد .2

 

 هافونت و آراییصحفه با مرتبط نکات ج:

 4 قطع در مترسانتی ۳ اندازه به صفحه راست و پچ پایین، باال، از مقاالت نگارش حاشیهA  .باشد 

 12 فونت با نویسندگان خانوادگی نام و نام  Zar B باشد. پررنگ 

 16 فونت با مقاله عنوان Zar B پررنگ (Bold( .باشد 

 1۳  فونت  از متن نگارش برای Zar B 16 فونت از تیترها سر برای و Zar B یک ترتیب به ترفرعی سرتیترهای و 

 گردد. استفاده کمتر ارهشم

 12 فونت از عربی متون و روایات و یاتآ  Badr B گردد استفاده. 

 12 فونت با متنی درون هایآدرس Zar B .باشد 


