راهنماي نگارش مقاالت
رویکرد :دوفصلنامة علمی ـ پژوهشی « پژوهشهاي زبانشناختی قرآن» تازههاي پژوهشی صاحب نظران در خصوص
مطالعات حوزه زبان شناسی ،معناشناسی و وجوه بیانی واژگان قرآنی را منتشر میكند ،لذا بـدییی اسـک كـ مقـاالت
میبایسک در این حوزه تخصصی و داراي اصالک و نوآوري تحلیلی بوده و نتیج كاوشهاي نویسنده باشد.
بیرهگیري از روشهاي تحقیق علمی و استفاده از منابع معتبر و اصیل از دیگر مالکهاي این نشری در انتخاب مقاالت
اسک .همچنین مقاالت ارسالی از لحاظ نگارش باید داراي شرایط زیر باشند:

 .1ارجاع منابع و مآخذ ،در متن مقاله در پايان نقل قول يا موضوع استفاده شده ،داخل پرانتز و به شكلل ييكر آورده
شود:
 .1- 1منابع فارسی( :نام خانوادگي مؤلّف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسيني ،6731 ،ج ،2ص.)37
 .2- 1منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگي مؤلّف)؛ مثال.)Plantinga, 1998, p.71( :
 تلرار ارجاع يا اسناد مثل بار اول بيان شود و اي کاربرد کلمات همان ،پيشين و )Ibid,…( ...خودداري شود. چنانچه اي نويسنده اي در يك سال بيش اي يك اثر انتشار يافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس اي سكال انتشكار ،اييلديگر متمايز شوند.
 آدرس آيات قرآن بالفاصله پس اي آيه و پيش اي ترجمكه آن ،درون مكتن ذکكر شكود؛ مثكال« :تَبكاركَك اللّكهر ركالعككالَمين» (اعراف )45:؛ مبارَ است خداوندي که پروردگار همه جهانيان است.
 .2تمام توضيحات اضافي و همچنين ،معادل انگليسي اسكامي خكاص يكا اصكتالحات (در صكورت لكزوم) بكا عنكوان
«يادداشتها» ،در انتهاي متن مقاله آورده شود (ارجاع و اسناد در يادداشتها مثل متن مقاله ،روش درونمتني (بند)6
خواهد بود).
 .3در پايان مقاله ،فهرست الفبايي منابع فارسي و التين(کتابنامه) به صورت يير ارائه شود:
 .1- 3كتاب :نام خانوادگي ،نام نويسنده (تاريخ چاپ) ،نام کتا  ،نام مترجم ،محلّ انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ (به
غير اي چاپ اول).
مثال :هارتناَ ،يوستوس ( ،)6746ويتگنشتاين ،ترجمۀ منوچهر بزرگمهر ،تهران :انتشارات خواريمي.

Nozick, Robert (1981), Philosophical Explanations, Oxford: Oxford University Press.
 .2- 3مقال مندرج در مجالت :نام خانوادگي ،نام نويسنده (سال انتشار)« ،عنكوان مقالكه» ،نكام نشكريه ،دوره نشكريه،

شماره نشريه.
مثال :موحّد ،ضياء (« ،)6731تمايزات مبنايي منتق قديم و جديد» ،فصلنامۀ مفيد ،دوره سوم ،ش.61

Shapiro, Stewart (2002), "Incompleteness and Inconsistency", Mind, vol. 111.

 .3- 3مقال مندرج در مجموع مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگي ،نكام نويسكنده (تكاريخ چكاپ)« :عنكوان
مقاله» ،نام کتا  ،نام ويراستار ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ ،شماره جلد.

مثال :بينا متلق ،محمود (« ،)6732فلسفه يبان در کراتيل افالطون» ،در مجموعه مقاالت همكايش جهكاني حلكيم
مالصدرا ،تهران :بنياد حلمت اسالمي صدرا ،جلد هفتم.

Rickman, H.P. (1972), Dilthey, in The Encyclopedia of Philosophy, Poul Edwards (ed),
New York: Macmillan Publishing Company.

 .4مقاله بايد اي جهت نگارش ،ساختاري محلم و استوار داشته باشد و اصول فصاحت و بالغت در آن رعايت شود.
 .5چليده حدّاکثر داراي  711واژه و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و مهمترين نتايج و فهرستي اي
واژگان کليدي (حدّاکثر  61واژه) باشد و در ذيل آن نام و نام خانوادگي ،رتبه دانشگاهي ،دانشگاه محل خكدمت،
آدرس دانشگاه ،شماره تلفن و پست اللترونيلي نويسنده قيد گردد.
 .6ترجمۀ انگليسي عنوان مقاله ،چليده و کليدواژهها همراه مقاله ارسال گردد.
 .7مقاله در کاغذ  A4با رعايت فضاي مناسب در حاشيهها و ميان سترها ،در محكي ورد  ،2113مكتن مقالكه بكا قلكم
( BLotus13التين (TimesNewRoman10و يادداشتها و کتابنامه  BLotus12حروفچيني شود.
 .8عناوين (تيترها) با روش شماره گذاري عددي و ترتيب اعداد در عناوين فرعي مثل حروف اي راست به چپ تنظيم
شود.
 .9فايل اللترونيلي مقاله تنها به سامانه دوفصلنامه ارسال گردد.
 .11حجم مقاله ،اي  7111کلمه کمتر و اي  3111کلمه بيشتر نباشد.
 .11مقاله ارسالي نبايد در هيچ مجله داخلي يا خارجي چاپ شده باشد.
 .12مقاله ارسالي نبايد همزمان به ساير مجالّت فرستاده شده باشد.
 .13مجله در اصالح و ويرايش مقاله آياد است.
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