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راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

شرایط مقاله برای چاپ در سالنامه پژوهشهای رجالی
• موضوع مقاله رجالی باشد.
• مقاله به زبان فارسی یا عربی باشد.
• مقاله باید بردارنده نوآوری بوده و دستکم یکی از ویژگیهای زیر را داشته باشد:
ارائهکننده نظریه یا یافته جدید علمی؛
ارائهکننده تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛
ارائهکننده استدالل جدید برای یک نظریه؛
ارائه نقد جامع علمی یک نظریه.
• مقاله تایپ شده باشد و فایل ورد آن برای مجله ارسال شود.
• مقاله در  01تا  01صفحه آچار با قلم بیلوتوس  01و در متون عربی با قلم بیبدر  01تنظیم شود.
• مقاله در جای دیگری نشر نیافته یا همزمان برای مجله دیگری ارسال نشده باشد.
ساختار مقاله
مقاله باید ساختار زیر را داشته باشد:
• عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان (به دو زبان فارسی و عربی)؛
• چکیده :مقاله باید یک چکیده دستکم در پنج سطر در اول مقاله شامل تبیین موضوع ،ساختار و نتیجه داشتته باشتد
(به دو زبان فارسی و عربی)؛
• واژگان کلیدی (به دو زبان فارسی و عربی)؛
• مقدمه (طرح مسئله)؛
• بدنه اصلی مقاله؛
• نتیجه؛
• منابع و مآخذ.
روش ارجاع به منابع در متن و پایان مقاله
 .0آدرسدهی مقاله باید به روش پانوشت و با ذکر نام خانوادگی نویسنده ،نام منبع ،شماره جلد و شماره صفحه انجام شتود و
مشخصات کتابشناسی در فهرست منابع پایان مقاله قرار گیرد.
 .2تنظیم فهرست منابع در پایان مقاله به ترتیب ذیل میآید:
برای درج مشخصات کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،ترجمه یا تصحیح یا تحقیق :نام و نام ختانوادگی
مترجم ،مصحح یا محقق ،شهر محل انتشار ،انتشارات ،نوبت چاپ ،سال نشر.
برای درج مشخصات نشریات :نام و نام خانوادگی نویسنده ،نام مقاله ،نتام نشتریه ،شتماره ،محتل نشتر ،ستازمان یتا
مؤسسه یا ارگان منتشرکننده ،تاریخ انتشار.
تذکرات
 .0نظریات مندرج در مقاالت ،الزاماً بیانگر دیدگاههای مجله نبوده و مسئولیت آن به عهده نویسنده آن است.
 .2مجله در ویرایش ،ترجمه ،تلخیص ،پذیرش یا رد مقاالت آزاد است.
 .0مقاالت ارسالی به هیچوجه پس فرستاده نمیشود.
 .1نقل مطالب مجله با ذکر مأخذ بالمانع است.
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