راهنمای تدوین و ارسال مقاالت چهارمین کنگره بین المللی بزرگداشت مقام علمی و معنوی بانو مجتهده امین
 .1مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه (فارسی) باشد و حجم آن حداقل  6000کلمه و حداکثر  8000کلمه باشد.
 .2عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق ،علمی ،متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
 .3مشخصات نویسنده:
شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته ،مقطع و محل تحصیل ،شماره تلفن و نشانی
الکترونیکی باشد.
 .4چکیده:
آیینه تمام نما و فشرده بحث است که باید در بردارنده عنوان و موضوع مقاله ،قلمرو و ماهیت پژوهش ،هدف پژوهش،
روش تحقیق و اشاره به مهمترین نتایج باشد و در ده سطر یا 150کلمه تنظیم شود.
واژه های کلیدی :واژههای کلیدی باید حداقل سه واژه و حداکثر پنج واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را
ایفاء میکند و کارجست وجوی الکترونیکی را آسان میسازد ،انتخاب شود.
 .5مقدمه:
شامل خالصهای از بیان مسأله ،اهمیت و ابعاد موضوع ،اهداف پژوهش ،سؤالها ،و پیشینهی پژوهش باشد.
 .6بدنه اصلی مقاله:
 . 1-6بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده ،به گونه ای که هر بند حاوی یک موضوع مشخص باشد و
هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار میگیرد.
 . 2-6در ساماندهی بدنه اصلی الزم است به مواردی چون :توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسئله ،نقد و
ارزیابی
نظریات رقیب به طور مستدل ،تبین نظریه پذیرفته شده ،تقسیمبندی مطالب در قالب محورهای مشخص پرداخته
شود.
 .3-6در مواردی که مطلبی عینا از منبعی نقل میشود ،ابتداء وانتهای مطلب در گیومه («») قرار داده شود.
 .7نتیجهگیری:
قریب  200-100کلمه و شامل یافتههای پژوهش به شیوهای دقیق و روشن ،تبیین میزان ارتباط یافتههای با اهداف
پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
 .8ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،به شیوهی استناددهی ) (APAباشد ،و در پایان نقل قول یا موضوع استفاده شده ،به
شکل ذیل آورده شود:
 . 1-8منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج  ،2ص.)83
منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛
مثال.(planting,1998,p.71):
آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)؛ مثال( :بقره.)25 :
 . 2-8چنانچه نام خانوادگی مولف ،مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
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 . 3-8چنانچه از نویسندهای در یک سال بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار،
از یکدیگر متمایز شوند.
 . 4-8چنانچه به دواثر با مولفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آن دو اشاره شود:
(نام خانوادگی،سال انتشار ،شماره صفحه /نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه).
 . 5-8یادداشتها و پانوشتها :تمام توضیحات ضروری ،در انتهای متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در
یادداشتها ،مانند متن مقاله ،به روش درون متنی (بند )9خواهد بود).
 .9فهرست منابع:
در پایان مقاله ،فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی ،عربی و التین به صورت ذیل ارائه شود:
 .1-9کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام
ناشر ،تاریخ چاپ (ق/م).
مثال :مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،تهران  :صدرا.1383،
 .2-9مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره نشریه،
سال نشر ،از صفحه تا صفحه.
مثال :فرامرز قراملکی ،احد« ،طبقه بندی جریان های رازی شناسی در ایران و غرب»  ،آینه میراث ،ش،50
بهار و تابستان  ،91ص.235-250
 .3-9مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام کتاب،
نام ویراستار ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر ،سال نشر.
مثال :قرباننیا ،ناصر« ،زن و قانون مجازات اسالمی» ،مجموعه مقاالت زن و خانواده ،قم :پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی.1382 ،
 .4-9پایان نامه :نام خانوادگی ،نام ،عنوان پایان نامه ،رشته ،نام دانشگاه ،نام کشور ،سال دفاع.
 . 5-9منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام ،نام مقاله ،نشانی اینترنتی.
 .10نقل قولهای مستقیم ،به صورت جدا از متن ،با تورفتگی (یک و نیم سانتی متر) ازسمت راست درج گردد.
 .11عنوان کتاب در متن مقاله ،ایتالیک ،و عنوان مقاله در « » قرار گیرد.
 .12مقاله در الگوی A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط  ،wordو متن مقاله با قلم( B Mitra 14التین
 )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( B Mitra 12التین  )TimesNewRoman10حروفچینی شود.
 .13عناوین تیترها :عناوین با روش شماره گذاری عددی ،و ترتیب اعداد در عناوین فرعی ،از چپ به راست تنظیم شود و
درصورت طوالنی شدن تیترهای فرعی ،اعداد فارسی به کار رود.
 .14اشکال ،نمودارها و جداول :اصل عکسها و نمودارها ،باید همراه با متن مقاله ،در محل مناسب عالمتگذاری شده و
دارای زیرنویس باشد.
 .15مقاله دستاورد پژوهش علمی شخص نگارنده باشد.
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