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 علمی مقاالت ساختارشیوه نامه 

 

  گیرند:در ساختار هر مقاله اجزاء ذیل به ترتیب قرار می

 ـ  صفحه عنوان   

 لهاـ صفحه بسم         

 «تمام حقوق اثر متعلق به دانشکده علوم حدیث است.»ـ صفحه           

 ـ چکیده

 ـ فهرست محتوایی 

 ـ مقدمه

 مقاله اصلی ـ متن

 گیری ـ نتیجه

 منابع فهرست ـ

 ـ چکیده عربی

 ـ چکیده انگلیسی
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 تعاریف : 

 

 صفحه عنوان

 های ذیل را داشته باشد:عنوان مقاله باید ویژگی

 . نباشد احساسی ای یخطاب ـ4. باشد نداشته یینارسا و ابهام ـ 3 .به صورت غیرضروری طوالنی نباشد ـ 2 نباشد. یرارکتـ 1

 به ریمش دیبا عنوان. شود آورده آنها امثال و «بر یدرآمد» ،«به ینگاه» ،«با ییآشنا»: همچون یراتیتعب دینبا عنوان در

 عبارت اول اینکه: دارد الکاش دو باشد «مانیا درباره یقیتحق» یامقاله عنوان اگر نمونه عنوان به. باشد قیتحق مورد مسأله

: همچون ینیعناو اما. به مساله پژوهش اشاره ندارد عنوان، دلیل دیگر اینکه. شود آورده دینبا «درباره یقیتحق»

 است اختصار بر اصل یپژوهش مقاله عنوان در. هستند یدرست نیعناو «مانیا اهل از مانیا طلب» و «مانیا یریپذتحول»

 .اختصار نه است ضاحیا بر اصل در آن و باشد نندهکفیتوص دیبا عنوان هک یآموزش مقاالت برخالف

  گردد.صفحه عنوان، آرم دانشکده، نام دانشکده علوم حدیث، رشته تحصیلی و گرایش مربوطه قید میبر روی 

 (1گردد. )پیوست میسمینار درج  یهدر سطرهای بعدی، عنوان مقاله، نام استاد راهنما، نام دانشجو، سال و ماه ارائ 

 آرایی گردد.صفحه عنوان بدون کادر و تزئینات، به شکل ساده صفحه 

 

 دهیکچ

 مقاله ینماتمام نهیآ دیبا دهیکچ. است و دستاوردهای پژوهش موضوع ضرورت و موضوع طرح از یازهیآم مقاله، دهیکچ

او درباره خواندن یا نخواندن مقاله تصمیم بگیرد بنابراین در  تا دهد قرار خواننده اریاخت در را مقاله یمحتوا و بتواند باشد

 شود.مورد نظر و راه حل آن و نتایج به دست آمده در این مسیر اشاره کوتاه میچکیده به مساله یا مشکل 

 شود.و پس از تکمیل پژوهش و اتمام آن نگاشته می است کلمه 250الی  100حدود  دهیکچ 

 .چکیده باید به دو زبان عربی و انگلیسی ترجمه شده و در انتهای مقاله آورده شود 
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 هادواژهیلک

ها باید در انتهای چکیده قرار گیرد منطق ارائه کلید واژه اند کهکلیدی مرتبط با محتوای مقاله یواژه 5تا  3ها بین کلید واژه

افزارها با این کلمات این مقاله را جستجو ها و نرمها و فهرستآن است که پژوهشگران بعدی بتوانند با جستجو در معجم

 کنند.

 

 مقدمه

آید، تدا تعریف مختصری از موضوع عرضه شود؛ سپس گزارش مجملی از مباحثی که در مقاله میدر مقدمه مقاله باید اب

توجه شده است و نیز  پیشینیانموضوع مقاله اشاره و نشان داده شود که به نتایج تحقیقات  یهانعکاس یابد؛ آنگاه به پیشین

ه نحو مفصل و متقن بدان به طور کلی یا ب پژوهشگران پیشینگیرد، میموضوعی که در این مقاله مورد بحث قرار 

 موضوع، فوائد آن و روش پژوهش اشاره شود.بحث است. پس از آن باید به اهمیت بحث از  شایستهاند؛ لذا نپرداخته

 شود.چنین مفاهیم مهم و معنای مراد از اصطالحاتی که معانی گوناگون دارند در مقدمه بیان میهم

شود و نتایج و دستاوردهای پژوهش در آن در آن است که چکیده در پایان پژوهش نوشته میتفاوت مهم مقدمه و چکیده 

 شود.گردد و از نتایج پژوهش در آن بیان نمیشود اما مقدمه در اغاز کار تدوین میمنعکس می

 

 متن اصلی

و مینکات عل یرعایت همهکند در متن اصلی مقاله که بدنه پژوهش است و نگارنده سخن اصلی خود را در آن بیان می

ها، ارجاع الزم است. اتقان علمی، نوآوری در تحلیل، دقت در نقل ،رودها به کار مینامهپژوهشی که در تدوین کتب و پایان

ترین این نکات ها و نظم و ساختاربندی مناسب از مهمگیری از آنهای پیشین و نتیجهبه منابع معتبر، تکیه بر پژوهش

 هستند.

 توان از عناوین و تیترها بهره برد.متن مقاله میدر 

بودن نوشتار از اهمیت باالتری میشود و رعایت امانت در نقل جهت علمطلبی نقل میها استناد به کتب و مقاالتی که از آن

 برخوردار است.
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 هاو استناد اتارجاع

  ذکر شود.شماره جلد و صفحه، مشخصات کتاب, کتاب و نویسنده, نام ، با ذکر نام پانوشتاستنادها باید در 

 برای درج پانوشت حتما از دستور زیر استفاده شود؛

 RE RROR           R R E EFFERFER 

 نتیجه گیری

یری خود پس از گاگر پژوهشگر بتواند در نتیجهمتن مقاله بیاید  ها و استدالالت مذکور دردر بخش نتیجه باید حاصل تحلیل

وهشی خود، سواالت جدید مطرح کند و ایده تحقیقی برای پژوهشگران بعدی ارائه نماید و به عبارت جدید پژ بیان یافته

 شود.ارزیابی میمیدیگر ادامه زنجیره پژوهش را به محققان پیشین بسپارد اثر پژوهشی او در رتبه باالی عل

 

 منابع قابل استناد

 . هستند ذیل شرح به اولویت ترتیب به نمود استفاده آنها از و استناد آنها به توانمی پژوهشی مقاله کی تنظیم در هک منابعی

 و دینی هستند.)قرآن مجید، کتب حدیثی و ...(میکه حاوی معتبرترین معارف اسالمیهای اصیل اسالکتاب -1

 شناخته تحقیقاتی و دانشگاهی منابع از و بروزتر هاتابک هرچه:  نظر مورد پژوهش زمینه در شده منتشر هایتابک -2

 .  نمود استفاده آنها از توانمی بیشتری اطمینان با پژوهش در باشد برخوردار باالتریمیعل وزن از و باشد ترشده

  ترویجی ـمیعل و پژوهشی ـمیعل مجالت در شده منتشرمیعل مقاالت -3

  هادانشگاه ارشد ارشناسیک و تریکد هاینامهپایان -4

  معتبرمیعل هاینفرانسک و هاهمایش در شده منتشر مقاالت -5

ای اینترنتی از ارزش خاصی برخوردار نیست اما استناد موردی ه)اگر چه استناد به سایت اینترنت هکشبمیعل هایسایت -6

 باشد.(به آن به این شکل می

 استفاده یا و استناد قابل تخصصی غیر ومیعل غیر نشریات و ها روزنامه در شده منتشر مطالب معموال هک است رکذ به الزم

 . نیستند پژوهشی مقاله کی تنظیم یا ومیعل پژوهش کی در
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 فهرست منابع 

 شود.خانوادگی یا مشهور مولف تنظیم میدر فهرست منابع و کتب به ترتیب حروف الفبای نام

 نوبت چاپ، محل نشر، ناشر، تاریخ نشر. ، نام و نام خانوادگی مترجم،نام کتابخانوادگی،نام،  نام

 1388ها، مثال: مسعودی، عبدالهادی، روش فهم حدیث، چاپ اول، قم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

 

 مقاله منبع نگارش نحوه

 دوره یا سال یا جلد.نام، عنوان مقاله )داخل گیومه(، نام نشریه ادواری یا کتاب، نام مترجم، شماره  خانوادگی، نام

 .1389، زمستان 58مثال: مقصودی، حمیدرضا، )حجیت اخبار آحاد در اعتقادات(، علوم حدیث، شماره 

 

  منابع فهرست در نامه پایان منبع نگارش نحوه

  شهر نام دانشگاه، نام دفاع، مقطع نامه، پایان عنوان ،(نامه پایان از دفاع سال) نام، خانوادگی، نام

 شاهد، دانشگاه ارشد، ارشناسیک نامهپایان السالم، علیه علی امام دیدگاه از سیاسی تربیت ،(1385) حمید علیین،مثال: 

 . تهران

 

  ها نگرهک یا نفرانسهاک در شده ارائه مقاالت منبع نگارش نحوه

 برگزرای محل شورک و شهر ،یا همایش نفرانسک چندمین یا اولین، مقاله موضوع( نفرانسک برگزاری سال)نام ، خانوادگینام

  نفرانسک

 جشنواره دومین سجادیه، صحیفه ادعیه بر یدکتا با السالم علیه سجاد امام دیدگاه از تربیت ،(1385) فرزانه طباطبایی،مثال: 

 . ایران تهران، شور،ک دانشگاهیان سجادیه صحیفه

 

  اینترنت هکشب از شده گرفته منبع نگارش نحوه

 .سایت آدرس ه،کشب از گرفتن تاریخ مقاله، موضوع نام، نویسنده، خانوادگینام
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 شیوه نامه ویرایش فنی متون فارسی

 قوانین عمومی

 تایپ گردد.word نرم افزار  یهمقاله باید با آخرین نسخ .1

 1.35بین خطوط  یهو فاصل مترسانتی 2.5سمت چپ برابر متر و سانتی 3.5حاشیه سمت راست و باال مساوی  .2

 متر باشد.سانتی 1متر و پانوشت سانتی

 استفاده شود. t tiM Mبرای تایپ متون فارسی یا فارسی ـ عربی حتما از قلم  .3

و برای تایپ   farsiـ  farsi(Islamic Republic of Iran)ایپ متون فارسی حتما از صفحه کلید برای ت .4

 استفاده شود. Arabic(Isiri Same)ـ Arabic(Saudi Arabia)  متون عربی حتما از صفحه کلید

 است.میدرج شماره صفحه در پایین و وسط صفحات الزا .5

 کلمات مستقل باید از یکدیگر یک فاصله داشته باشند. .6

شوند؛ مانند؛ میاجزای عناوین کتاب های عربی که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده اند با یک فاصله از هم نوشته  .7

 بحار االنوار.تحف العقول، 

 گیرد.شود و نام مقاله داخل گیومه قرار میمینام کتاب و مجله به صورت ایتالیک نوشته  .8

 پس از خود یک فاصله دارند. یهچسبند و از کلمپیش از خود می یهبه کلم»:« ، »!«، «؟»، «؛»، «،»های عالمت .9

 بیرونی باید یک فاصله داشته باشد. عبارت داخل گیومه، پرانتز و قالب باید به آنها بچسبد و عبارت .10

 )(آیات قرآن باید حتما داخل پرانتزهای مخصوص آیات قرار گیرند؛ مانند  .11

اگر عناوین یا اجزای عنوان با حروف ابجد )الف، ب، ج، د( مشخص شوند، پس از این حروف حتما باید از پرانتز  .12

 استفاده شود؛

 ....           د( ... الف( ...            ب( ...              ج(

 هرگاه عنوان یا اجزای عنوان با عدد مشخص شود، پس از این اعداد حتما باید از خط فاصله استفاده شود؛ .13

 ـ ...4ـ ...              3ـ ...          2ـ ...          1
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شماره ردیف قرار گیرد  خط فاصله باید از کلمه داخل و بیرون از خود یک فاصله داشته باشد, ولی چنانچه پس از .14

 باید به آن بچسبد. 

 تایپ شود. j  +tfihM( باید با کلیدهای ترکیبی  -ها )ها ) _ ( نیم خطخطمیتما .15

 -2_، 1های غلط: نگارش

 ـ3ـ، 2ـ، 1نگارش صحیح: 

فاصله نوشته شود؛ مانند: آغاز میشود باید با نیم« أب» یهمرکبی که با یکی از ساختارهای نوشتاری کلممیاسا .16

 نصر.أباعبداهلل، ابوالحسن، ابی

شود فاصله نوشته میبا نیم« ابن»نیاید و اسم پس از آن هم مرکب نباشد میاس« ابن» یههرگاه پیش از کلم .17

 عمیر(.عباس( و در غیر این صورت با یک فاصله )ابن ابی)ابن

 رود فاصله جدا شود، مانند: میهایی که در ابتدای آنها به کار رفته است با نیمباید از فعل« می» .18

رود؛ مانند: به کار می( «واو عطف»و « یا»گاهی نیز به جای )آیه  یهشمارو  برای نشان دادن تاریخ خط مورب )/( .19

 78؛ آل عمران / 3/12/82

 ها ها, کتابعالمت جمع )ها( در کلمات فارسی باید با یک نیم فاصله بعد از کلمه آورده شود؛ مانند آن .20

چنانچه یک عبارت عربی در میان متن فارسی بیاید که در آن تای مدور )ة( به کار رفته است و هنگام خواندن تلفظ  .21

 هشود باید حتما با نقطه نوشته شود؛ مانند: البالغة الواضحمی

 چنانچه تای مدور در آخر عبارت عربی بیاید، نقطه الزم ندارد؛ مانند: نهج البالغه .22

 شود؛ مانند: انشا، امال، علما، قدما و ...پایانی کلمات عربی نوشته نمی یههای فارسی همزدر نوشته .23

 ی خوب شوند؛ مانند: علمای معاصر، انشامیتبدیل « ی»ها در حالت اضافه به پایانی واژه یههمز .24
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شوند؛ مانند: بیایند با نیم فاصله نوشته می« ه»هرگاه پس از فعل مختوم به « ام، ای، ایم، اید، اند»های صورت .25

 اند و ...               استثنا: رفته استام، رفتهگفته

 قطع باید حتماً نوشته شود؛ مانند: أحمد، إبراهیم، إلی، أناس، أب و ... یههمز .26

 استفاده شود. 12از قلم عالئم و سایز باید ها و تحیتجمالت دعایی برای تایپ  .27

 )علیه السالم(، )صلی اهلل علیه و آله(، )سالم اهلل علیها(نمونه اشتباه: 

  صحیح:ی نمونه

من،  یهشود؛ مانند: خاناستفاده می« ی» حرفدر حالت مضاف از  «های بیان حرکت»برای کلمات مختوم به  .28

 هاکتاب یههم

 باید حتما نوشته شود: تأیید، تأسف، توأمو ... میانی کلمات عربی  یههمز .29

 قلم در هر نوشتار تابع قوانین زیر است؛ یهانداز .30

 14         متن مقاله                  

 (Bسیاه ) 16         عناوین اصلی             

 (Bسیاه ) 14        عناوین فرعی              

 (Bسیاه ) 12           زیر عناوین فرعی      

 (Bسیاه ) 11عناوین متصل به متن           

 12                             نوشتپا

 (Bسیاه ) 9            کلمات مؤکد پانوشت
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 .باشد ترجمه با حتماً احادیث، و قرآن آیات جمله از عربی، یا انگلیسی متون  .31

 و نداشته امالیی غلط احیاناً تا شود استفاده قرآنی افزارهای نرم از بایستمی قرآنی آیات متنبرای تایپ   .32

 .باشد شده گذاریحرکت

ت موجود در انتهای همین سصفحات پیوحقوق و ...( باید از می, عنوان فارسی, تماالهبسمصفحات پیوست )جلد,  .33

 نامه استفاده شود.شیوه

 قوانین عمومی
 پانوشت    

شود. انواع این سخن و انصراف خواننده از اصل مطلب می یهآید که آمدنش در متن موجب گسستگی رشتدی میرموا در پانوشت

 اند از:مواد عبارت

 اندکی از خوانندگان به آن نیاز یا عالقه دارند؛ یهکه فرض شود تنها عدای، توضیحی، تفصیلی یا فرعیمطالب حاشیه ـ 1

 های بیگانه؛ضبط التینی اعالم غیر مشهور خارجی یا کلمه ـ 2

 شود(؛ گونه معادلها، برخالف اعالم، کوچک اختیار میمعادل خارجی اصطالحات )حرف آغازین این ـ 3

 فارسی آن در متن آمده است؛  یهعنوان اصلی آثاری که ترجم ـ 4

 معرّفی اجمالی اعالم غیر مشهور که در متن از آنها نام برده شده است؛  ـ 5

 شناسی مأخذی که در متن از آن مطلبی به عبارت یا به مضمون نقل شده باشد.مشخصات کتاب ـ 6

 هرگاه از سایتی آدرس داده شود, آدرس سایت اعالم و چپ چین شود.ـ 7

 د:برای درج پانوشت حتماً از دستور زیر استفاده شو -8

INSERT 


 REFRENCE 


 FOOTNOTE      

 تر باشد.تر و فشردهمطلب پانوشت باید هرچه مجمل  -9

 های توضیحی )مؤلف، مترجم، ویراستار( باید مشخص گردد.پانوشت یهنویسند  -10

 شود.هایی که به خط فارسی یا فارسی و التین است از راست آغاز میپانوشت -11

 گیرد.شود و نام مقاله داخل گیومه قرار مینام کتاب به صورت ایتالیک نوشته می  -12

 پانوشت هر صفحه باید در پایین همان صفحه بیاید.  -13
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جای  توان آن را در پایان فصل یا مقاله آورد. در این حالت بهدر موارد استثنایی که حجم پانوشت توضیحی زیاد است می تبصره:

 شود.)*( استفاده می عدد تُک از ستاره

 بین اجزای پانوشت باید حتماً ویرگول قرار گیرد, اگر پانوشت شامل چندین ارجاع باشد باید از عالمت )؛( استفاده شود.  -14

 شود.یآغاز م کهای پانوشت در هر صفحه از شماره یشماره  -15

 پانوشت باید نقطه گذاشته شود.  یهپس از شمار -16

 قطه گذاشته شود.در انتهای هر پانوشت باید ن -17

 کند:های فصل و وصل حاالت زیر را پیدا میجای عدد تُک نسبت به نشانه -18

گیرد؛ مانند:   تعجّب( قرار می یهپرسش یا نشان یهپایان جمله )نقطه، نشان یهالف( اگر به تمام جمله مربوط باشد، پس از نشان

.3 

 .3گیرد؛ مانند:   پایان جمله قرار می یهش از نشانب( اگر فقط به کلمه یا عبارت آخر جمله مربوط باشد، پی

های مذکور قرار های نقل قول یا داخل قلّاب مربوط باشد، بیرون از نشانهاگر به تمام مطالب داخل پرانتز یا داخل نشانه ج(

 3گیرد؛ مانند:   (می

 

 

 شناسی مأخذ در پانوشتمشخصات کتاب

 
 آید:)کتاب و مقاله( برای اولین بار در پانوشت ذکر شود، به ترتیب زیر میشناسی مأخذی الف( اگر مشخصات کتاب

 پدیدآورنده/ پدیدآورندگان نامو  نام خانوادگی ـ 1

  شود.اگر نام صاحب اثر ضمن مطلب آمده باشد، در پانوشت تکرار نمی: هتبصر

 عنوان اثر  ـ2

 گیرد.قرار می( و نام مقاله در گیومه I نام کتاب به صورت ایتالیک ) تبصره:

 نام و نام خانوادگی محقق یا مصحح )در صورتی که اثر تحقیق یا تصحیح شده باشد؛           تحقیق ...(  ـ3

 ...(  یهنام و نام خانوادگی مترجم )در صورتی که اثر ترجمه باشد؛             ترجم  ـ4

 نام منبع )مجله/ روزنامه/ دانشنامه و ...( به صورت ایتالیک  ـ5

 مجله  یهشمار  ـ6

 محل نشر   ـ7

 تاریخ نشر  ـ8

 جلد  یهشمار  ـ9
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 صفحه  یهشمار ـ10

ذیلِ »اند، به ذکر عبارت های اصطالحات، که به ترتیب معیّنی مرتب شدهها و فرهنگها، قاموسنامهدر مورد واژهتبصره: 

 جلد و صفحه نیست. یهشود و نیازی به آوردن شماراکتفا می« ...

 حدیث و ...  یهشمار  ـ11

 :نمونه

، تهران، انتشارات کیهان، تاریخ 32 یهابوالقاسم پاینده، شمار یه، ترجم«سیر تکامل عقل نوین»رندال،  ,. هرمن1

 .45ص  1365نشر

  

 

 تنظیم پانوشت در تکرارهای بعدی یهب( شیو

 

 آید:به صورت زیر میار شود هم راگر چه در صفحه بعد تکـ اگر همان مشخصات بالفاصله و عیناً در پانوشت بعدی تکرار شود، 1

 . همان.2

 آید:صفحه تغییر کند، به صورت زیر می یهـ اگر همان مشخصات بالفاصله تکرار شود و تنها شمار2

 .35. همان، ص 2

 آید:ـ اگر همان مشخصات عیناً ولی بافاصله تکرار شود، به صورت زیر می3

 .پیشینکلینی، محمد بن یعقوب،  .1

 آید:صفحه نیز تغییر کرده باشد، به صورت زیر می یهمشخصات بافاصله ذکر شود و شمارـ اگر همان 4

 183پیشین, ص کلینی، محمد بن یعقوب،  .1

 .نوشته شود التین اگر مأخذ یک کتاب التین باشد باید مشخصات آن به   -5

 

 

 نقل قول

 
 قــوانیــن

 

 داخل گیومه قرار گیرند. های مستقیم باید حتماًنقل قول ـ 1

شـود؛ ماننـد:   اسـتفاده مـی   "......................"چنانچه نقل قولی میان نقل قول دیگر بیاید )نقل در نقل( برای نقل قول میانی از عالمت  ـ 2

«...........................".......................".............................» 
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 زیر: یهمتر جلوتر از دیگر سطرها قرار گیرد؛ مانند نمونسانتی 3 یهآن باید از سمت راست به انداز یهنقل قول و ترجم ـ 3

 فرماید:این سنّت الهی و حقیقت شگفت هستی چنین می یهدربار)ره(  امام خمینی

خود گذارد وصول به عزّ ربوبیـت پیـدا    یهکسی که با قدم عبودیت سیر کند و داغ ذلّت بندگی را در ناصی»

یـت و اننانیـت   کند. طریق وصول به حقایق ربوبیت سیر در مدارج عبودیت اسـت و آنچـه در عبودیـت از اِنّ   

پـای   تعالی سمع و بصر و دست ورسد که حقمییابد تا به مقامفقود شود در ظلّ حمایت ربوبیت آن را می

 ...« ر بین فریقین وارد استکه در حدیث صحیح و مشهواو شود، چنان

 های مستقیم باید در پانوشت همان صفحه بیاید.مشخصات مأخذ نقل قول ـ 4

 

 شناسی(مشخصات کتابنامه )کتاب

 
 

 الف( کتاب 

 صاحب اثر نامو  نام خانوادگی ـ1

 شود.صاحب اثر ذکر نمی گلستان، باشد نامیا  شاهنامهاگر مأخذ از آثار مشهور، مثل  تبصره:

 نام کتاب ـ 2

 گیرد.( قرار میI نام کتاب به صورت ایتالیک ) تبصره:

 خانوادگی محقق یا مصحح )در صورتی که اثر تحقیق یا تصحیح شده باشد؛           تحقیق ...(نام و نام ـ 3

 ...(  یهخانوادگی مترجم )در صورتی که اثر ترجمه باشد؛             ترجمنام و نام ـ 4

 جلد  یهشمار ـ 5

 نوبت چاپـ 6

 محل نشر  ـ 7

 ناشر  ـ 8

 تاریخ نشر  ـ9

 چاپ )در صورتی که در آن سال بیش از یکبار چاپ شده باشد.( یهشمار  ـ10

 قطع کتاب )اختیاری است( ـ11
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 قــوانیــن

 

اگر پدیدآورندگان چند نفر باشند، در مورد اوّلی ابتدا نام خانوادگی سپس نام کوچک و در مورد دیگران ابتدا نام کوچک سپس ـ 1

 شود.نام خانوادگی ذکر می

 آید.می« و دیگران»هرگاه تعداد پدیدآورندگان زیاد باشد، به جای نام بردن تک تک آنها، پس از مورد اوّل عبارت  تبصره:

 شهرت عام داشته باشد.شود، مگر آنکه پدیدآورنده به لقب نام پدیدآورنده بدون القاب درج می ـ 2

 آید.هرگاه پدیدآورنده نهاد یا سازمانی باشد، نام آن در مشخصات به عنوان پدیدآورنده می ـ 3

 (7)شود. مانند: منسوب به امام حسن عسکری اگر اثر منسوب به شخصی باشد، این نسبت قید می ـ 4

 خطی باشد، مشخص شود که نسخه متعلّق به کیست یا در کجا محفوظ است. یهاگر اثر نسخ ـ 5

 شود.اگر نوع چاپ سنگی یا افست باشد، باید مشخص  ـ 6

 شود.شناسی اثر ذکر مینوبت چاپ یا ویرایش اثر، اگر چاپ و ویرایش اوّل نباشد، در مشخصات کتاب ـ 7
 

 ب( مقاله

 نویسنده نامو   نام خانوادگی ـ 1

 عنوان مقاله )داخل گیومه( ـ 2

 ادواری یا کتاب یهنام نشری ـ 3

 نام مترجم )اگر اثر ترجمه باشد.( ـ 4

 دوره یا سال یا جلد یهشمار ـ 5

 پایانی( یهآغازین ـ صفح یهصفحات )صفح یهشمار ـ 6

های صفحات در هر یک  از آنها جداگانه ذکر از مجلّه منتشر شده باشد، شمارهای در بیش از یک شماره اگر مقاله تبصره:

شود.می
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 عنوان و پاراگراف

 
 قوانین

 

 گیرد.در مقابل آن قرار نمی«  :»  یههرگاه عنوان به صورت مستقل از متن و در باال و سمت راست پاراگراف بیاید نشان ـ 1

 شوند.از هم جدا می Enterپاراگرافهای مربوط به یک عنوان تنها با یک  ـ 2

 فاصله دارد. Enter سهعنوان اصلی جدید از آخرین خطّ پاراگراف پیشین ـ 3

  فاصله دارد. Enter دوعنوان فرعی جدید از آخرین خطّ پاراگراف پیشین  ـ 4

 فاصله دارد. Enter یکزیرعنوان فرعی از آخرین خطّ پاراگراف پیشین  ـ 5

 فاصله دارد. Enterدر مقاالت، عنوان اصلی با اولین پاراگراف پس از خود یک  ـ 6

 تورفتگی داشته باشد. space چهار به جز پاراگراف اوّلِ هر عنوان، سطر اولِ سایر پاراگرافها باید ـ 7

 

 عالئم اختصاری -1
 پیش از عدد                   متوفای« م» ـ1

 میالدی            پس از عدد        « م» ـ2

 پیش از عدد                  تاریخ تولد« ت» ـ3

 پس از عدد                    هجری قمری»ه« ـ 4

 پس از عدد                  هجری شمسی« ش»ـ 5

 رجوع کنید به:«                              ر.ک:»ـ 6
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  الزم به ذکر است با توجه به اینکه هر کدام از موارد شیوه نامه بر اساس قوانین

تنظیم شود, الزم است دانشجویان در صورت عدم   WORDموجود در برنامه 

حتماٌ فایل خود را توسط ویراستار نهایی نموده   WORDهای  تخصص به برنامه

  هند.ها تحویل دنامهو سپس فایل خود را به امور پایان
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 1وست یپ                                              

 

 کارشناسی ارشد یهمقال

 ( B zar)فونت  ---------- هرشت

 ( B zar)فونت ----------ش  یگرا
 

 ( B zar)فونت عنـــوان مقاله

 ( B Titr)فونت --------------

 

 ( B zar)فونت استاد راهنما

--------------- 

 

 ( B zar)فونتدانشجو

--------------- 

 

 ( B zar)فونت سمینار یهماه و سال ارائ

--------------- 


