
دانشکده علوم قرآنی مراغھ)موارد پیشنهادي(نامه نگارش مقاالتشیوه

در صورت (نوشت گیري، پیعنوان مقاله، چکیدة مقاله، واژگان کلیدي، مقدمه، مطالب اصلی مقاله، نتیجه: داراي ساختار زیر باشدبایستیمقاله .1
.، فهرست منابع)وجود یادداشت توضیحی

:، داخل پرانتز و به شکل زیر آورده شوددر پایان نقل قول یا موضوع استفاده شدهدر متن مقاله ارجاع منابع و مآخذ . 2

).83، ص2، ج1376حسینی، : (؛ مثال)نام خانوادگی مولف، سال نشر، شمارة جلد، صفحه(: منابع فارسی. 1-2

).Plantinga,1998, p.71: (؛ مثال)صفحه، جلد، سال نشر، نام خانوادگی مؤلّف(:منابع التین.2-2

.خودداري شود... شود و از کاربرد کلمات همان، پیشین وتکرار ارجاع یا اسناد مثل بار اول بیان -

، در انتهاي متن مقاله آورده شود »هایادداشت«تمام توضیحات اضافی و همچنین، معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات با عنوان .3

:صورت زیر ارائه شودطور جداگانه به منابع فارسی و التین به فهرست الفبایی، )کتابنامه(در پایان مقاله .4

.نام ناشر، شمارة چاپ، جلد: ، نام کتاب، نام مترجم، محلّ انتشار)تاریخ چاپ(نام خانوادگی و نام نویسنده:کتاب

.انتشارات خوارزمی: ، ویتگنشتاین، ترجمۀ منوچهر بزرگمهر، تهران)1351(ناك، یوستوس هارت: مثال

.، شمارة نشریهنام نشریه، »مقالهعنوان«، )سال انتشار(خانوادگی و نام نویسنده نام:مقاله

.10، شنامۀ مفیدفصل، »تمایزات مبنایی منطق قدیم و جدید«، )1376(موحد، ضیاء : مثال

7حداکثر (ترین نتایج و فهرستی از واژگان کلیدي واژه و در بردارندة عنوان و موضوع مقاله، روش تحقیق و مهم300اي حداکثر داراي چکیده.5
.باشد) واژه

ها در ارائه مقاالت براي دانشگاها و موسسات آموزشی فرق دارد بهترین فونت ها براي مقاله نویسی موارد زیر پیشنهاد اندازه و نوع قلم
. می شود

موقعیت استفادهنام قلماندازه قلم
14B Traffic Boldعنوان مقاله
11B Lotus Boldچکیده و کلمات کلیدي
12B Lotusمتن
11B Traffic Boldهاعناوین بخش

. متر انتخاب شودسانتی2و 2، 5/2، 2و حدود باال، پایین، چپ و راست صفحات به ترتیب برابر با A4اندازه صفحات باید برابر -



یک واحد کمتر از ) غیر از عنوان و چکیدهبه (استفاده شود که اندازه آن همواره Times New Romanبراي قلم التین همواره از -
.اندازه قلم فارسی در هر موقعیت مورد استفاده، خواهد بود

.است) Single(فاصله سطرها در عنوان، چکیده و متن مقاله معمولی -

: نکات مهم

.تجاوز نکند) ايکلمه300صفحۀ (شده صفحۀ حروفچینی25حجم مقاالت، از-
در زیرنویس صفحه اول نوشته حتماًنشانی کامل نویسنده مقاله  شامل شماره تماس، نشانی پستی و پست الکترونیک، رتبه و محل کار، -

. شود

:تواند موجب رد مقاله گردد و باید به دقت تدوین شودهریک از موارد زیر به تنهایی می: توجه

. عدم ارتباط موضوع یا محتواي مقاله، با محورهایموضوع هاي پیشنهادي

.عدم رعایت ساختار مقاالت علمی

.مقاله متعلق به دیگري باشد

.مقاله برگرفته از اینترنت و بدون تغییرات اساسی باشد

.مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد

.از فصلنامه هاي علمی پژوهشی می توانید به سایت آنها مراجعه کنیدبراي اطالع از شیوه دقیق هر یک


