دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت
برای دو فصلنامة «حدیثپژوهی»

 .1متن مقاالت ارسالي به زبان فارسي باشد.
 .2مقاالت ارسالي در نشريهاي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.
 .3مقاالت فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معیارهای پژوهشی باشند.
 .4حجم مقاالت از  20صفحه فراتر نرود.
 .5مقاالت بر روي يك طرف كاغذ  A4با فاصلة كافي ميان سطور و خوانا ،با برنامة  wordتايپ شده به
پست الكترونيكي ارسال شود.
 .6ذكر مشخصات كامل نويسنده به همراه نشاني كامل ،شماره تلفن تماس و درجة علمي وي ضروري
است.
 .7در صورتي كه نويسنده داراي مدرك پايينتر از استادياري باشد ،انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
 .8مقاله بايد مشتمل بر بخشهاي زير باشد :چكيده ،كليدواژهها ،مقدمه ،بدنة اصلي ،نتيجه ،فهرست منابع.
 .9درج معادل التين اسامي و اصطالحات مهجور ،مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است.
 .10ارجاعات در داخل متن با ذكر نام خانوادگي نويسنده ،سال نشر ،شماره جلد و صفحه ،در داخل پرانتز قيد
گردد.
 .11در اين فصلنامه ،مقاالتي انتشار مييابند كه در يكي از عرصههاي علوم حدیث و یا مباحث میانرشتهای
حدیث با سایر علوم نگاشته شده باشند.
 .12فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقاالت را براي خود محفوظ ميدارد و از بازگرداندن مقاالت دريافتي
معذور است.
 .13مقاالت رسيده توسط سردبير ،بررسي و پس از تأیيد براي چاپ آماده ميگردد.
 .14مقاالت چاپ شده صرف ًا بيانگر ديدگاه نويسندگان آنها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آنهاست.
شيوهنامه
پژوهشگران و نويسندگان محترم مناسب است به منظور سهولت ارزيابي ،آمادهسازي و چاپ مقاالت در
شمارههاي آينده ،نكات ذيل را رعايت كنند:
در تدوين مقاالت الزم است اين ترتيب رعايت شود:
الف .عنوان مقاله :ناظر به موضوع تحقيق ،به صورت كوتاه و رسا درج گردد؛
ب .مشخصات نويسنده :ذكر نام و نام و خانوادگي نويسنده /نويسندگان به همراه رتبة علمي و سازمان
وابسته؛
ج .چكيده :قريب  150 -100به زبان فارسي و انگليسي به گونهاي كه نماينگر شرح مختصر و جامعي از
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله ،هدف ،ماهيت پژوهش و نكتههاي مهم نتيجة بحث باشد؛
د .كليدواژهها :حداكثر تا  6واژه از ميان كلماتي كه نقش نمايه و فهرست را ايفا ميكنند و كار جستوجوي
الكترونيكي را آسان ميسازند؛
ﻫ .مقدمه :در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينههاي قبلي پژوهش و ارتباط آنها با
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛
و .بدنة اصلي مقاله
 .1بدنة مقاله كه متن اصلي است ،پاراگرافبندي شده باشد ،به گونهاي كه هر پاراگراف(بند) حاوي يك
موضوع مشخص باشد.

 .2هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.
 .3هر دسته از عناوين ،ذيل عنوان كليتر قرار گيرند به نوعي كه مجموعه مقاله از يك شاكلة منسجم
برخوردار بوده و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت شده باشد.
 .4در مواردي كه مطلبي عين ًا از منبعي نقل ميشود ،ابتدا و انتهاي مطلب ،گيومه(«») قرار داده شود .نقل به
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.
 .5هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
 .6به جاي ذكر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله ،در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم ،مرجع مورد
نظر بدين صورت ذكر ميشود( :نام خانوادگي مؤلف ،سال انتشار ،شماره جلد و صفحه) در صورتي كه نام
خانوادگي مؤلف ،مشترك است ،بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد .در صورتي كه از شخص مورد نظر
در يك سال ،دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است ،با آوردن حروف الفبا بعد
از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت ميگيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است ،ذكر منبع بدين شكل صورت ميگيرد:
(نام خانوادگي ،سال انتشار اثر اول ،شمارة صفحه و سال انتشار اثر دوم ،شمارة صفحه)
در صورتي كه به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود ،به اين صورت به آن دو اشاره ميگردد:
(نام خانوادگي ،سال انتشار ،شمارة صفحه /نام خانوادگي ،سال انتشار ،شمارة صفحه)
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند ،فقط نام خانوادگي يك نفر آورده ميشود و با ذكر واژه «ديگران»
به ساير مؤلفان اشاره ميگردد.
ز .نتيجه :حدود  200 -100كلمه ،حاوي جمعبندي و خالصهگيري از مهمترين مسائلي كه نويسنده آنها را
در مقالهاش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح :فهرست منابع :كتب و مقاالتي كه نويسنده در مقالهاش به آنها استناد نموده و يا از آنها نقل مطلب
كرده است.
روش تنظيم منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحهاي جداگانه بر اساس حروف الفبا(نام خانوادگي) تنظيم گردد.
كتاب :نام خانوادگي ،نام؛ عنوان كتاب؛ نام مترجم /مصحح؛ نوبت چاپ ،محل نشر :ناشر ،سال انتشار.
مقاله :نام خانوادگي ،نام؛ «عنوان مقاله» ،نام مجله ،شمارة مجله ،سال انتشار.
پاياننامه :نام خانوادگي ،نام؛ «عنوان پاياننامه»؛ پاياننامه كارشناسي ارشد /دكتري ،رشته ،دانشكده ،دانشگاه،
سال دفاع.
منابع الكترونيكي :نام خانوادگي ،نام؛ «نام مقاله» ،آدرس اينترنتي.
منابع نامشخص :در صورت تأليف توسط مركز يا مؤسسه ،نام آن ذكر ميشود و در صورت عدم تأليف توسط
نويسنده يا مؤسسه ،با نام اثر آغاز ميشود.
عدم تعيين برخي مشخصات :از الفاظ «بيجا»(بدون محل نشر)« ،بينا»(بدون ناشر)« ،بيتا»(بدون تاريخ)
استفاده شود.

