فراخوان مقاله
فصلنامه تخصصي «عرفان اسلامي» دانشگاه آزاد اسلامي
واحد زنجان
راهنماي تهیه و ارسال مقالات براي نويسندگان:
5ـ مقاله هايي كه به زبان فارسي با چكيده انگليسي و يا به زبان انگليسي بـا چكيـده فارسـي

ـ

راهنماييهاي زير تهيه شده باشند ،براي بررسي و نشر پذيرفته ميشوند.
8ـ مقالات ن ايد در نشريات ايران و كنفرانس هاي علمي به چاپ رسيده و يا تحت بررسي براي چاپ
باشند.
 9ـ ساختار مقاله به اين ترتيب باشد :چكيده مقاله ،هدف ،مسأله ،پيشينه ،روش و مواد يـا دادههـاي
تحقي  ،بحث نظري و نتايج.
0ـ مقالهها بايستي تحقيقي و علمي و با نـوووري بـوده و بـا زبـاني سـاده و روان نوشـته شـود.
همچنين قواعد نگارش رعايت شده ،به زمينه تخصصي عرفان اسلامي مربوط باشد.
1ـ خلاصه فارسي و انگليسي با ترجمهاي صحيح (حداكثر در ده سطر) همراه با اصل مقالـه ارسـا
شود.
6ـ كليد واژگان فارسي و انگليسي حداكثر در  6واژه تهيه و نوشته شود.
 4ـ مراجع مقاله همگي در پايان مقاله به ترتيب زير نوشته شود:
نام خانوادگي ،نام نويسنده ،سا  ،عنوان كتاب ،جلد ،چاپ ،سا نشر ،محل نشر.
2ـ مآخذ و منابع مورد استفاده حداقل  84عنوان به ترتيب حروف الف اي نام نويسندگان باشد.
3ـ در پاورقي هر صفحه معاد لاتين اسامي و اصطلاحات وورده شود.
54ـ نويسندگاني كه براي نخستين بار مقاله ارسا ميكنند لازم است رزومه خـود ) (CVرا ارسـا
كنند.
55ـ نويسنده مسئو مقاله بايستي مقاله را از ري سامانه فصلنامه ارسا نمايند و نتيجه داوري
نيز از ري سامانه و ايميل به ا لاع نويسنده مسئو خواهد رسيد.
58ـ تعداد صفحات مقاله حداكثر  84صفحه باشد.
59ـ مقالات دريافتي پس فرستاده نميشود و فصلنامه در ويرايش مطالب وزاد است.
50ـ مسئوليت مطالب و محتواي مقالات به عهده نويسنده يا نويسندگان است.
51ـ مقالهها داوري شده و نتايج ون در اختيار نويسندگان قرار ميگيرد.
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