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 ه:یریأت تحریه یاعضا

 ی(م و فرهنگ اسالمپژوهشگاه علو یعلم ئتیهعضو )ی اسالم یعل

  (پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اریدانش) روشنیدیمحمدباقر سع
  ی(اسالم شهیپژوهشگاه فرهنگ و اند  اریدانش) این یقائم رضایعل
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 نامۀ مقاالت و راهنماى نویسندگانشیوه
 یقرآنـ یهایو نوآور یریتفس یدر نظر دارد مبانتخصصی علوم قرآن و تفسیر معارج  ۀفصلنامدو

 میسـن  تسـنگـران ریسـار تفسـهی( را در سـای)مد ظله العـال یآمل یمفسر گرانقدر عالمه جواد
 .دیارایچاپ ب ورینموده و به ز فیلأو ت قیاج، تحقاستخر
استقبال نمـوده و  یو محققان قرآن انیطالب، دانشجو د،یاسات عیو بد یاز مقاالت علم هینشر دفتر
انـد را در ( نگاشته شدهی)مد ظله العال یآمل یعالمه جواد یریتفس یآرا تیکه با محور یقاتیتحق
بایسـته اسـت در مقـاالت ارسـالی، اسـول سـاختاری و  .و چاپ قرار خواهد داد یبررس تیاولو

 نكات نگارشی زیر مراعات گردد:
 ارسال شده باشد.براى چاپ به جایی یا شده چاپ  ترپیش. مقاالت نباید 1
 .باشد کلمه 5733کلمه و بیش از  7333تر از نباید کم ،. حجم مقاالت3
 :های زیر باشدبخش دربردارندۀمقاالت ارسالی باید  .0

 ها.کلمه(، و کلیدواژه ۰۵۲ألف. صفحٔه نخست: عنوان مقاله، چکیدۀ فارسی )حداکثر در 
 گیری و در پایان، فهرست منابع. ب. مقدمه، محتوا، نتیجه

و بــا  در پــایین ســفحههــای التــین اســخالحات خــا ، و معــادل هــای توحــیحیپانوشـت. 4
 ذکر شود. گذاری مستقلشماره

بـا مشخصـات کامـل مقالـه فهرسـت کامـل منـابع  باشـد ومتنی ۀ درونیوش به، باید . ارجاعات7
 مقاله آورده شود. پایان الفبایی نام خانوادگی درحروف شناختی به ترتیب کتاب

 (صفحه /جلد نویسنده، سال انتشار:نام خانوادگی )شیوه مشخصات منبع در متن مقاله: لف. ا
 : فهرست منابعر مقاالت دا و هکتابشیوه و ترتیب مشخصات ب. 

ر، شسنده )سال انتشار کتاب(، عنوان کتاب، مترجم در صورت ترجمه، نام ناینام خانوادگی، نام نوکتاب: 
  .انتشارنوبت محل نشر، 

 دورۀ، متهرجم، نهام نشهریه، «عنهوان مقالهه»، نام نویسنده )سال انتشار مقالهه یها نشهریه(، ینام خانوادگمقاله: 
 .فحاتانتشار، ص ۀانتشار، شمار

چنانچه از یک نویسنده در یک سال بیش از یک اثر مورد ارجاع قرار گرفته است با حروف الف باء مشـخ   ؛1نكته
 .ب، ج و...[: جلد/ سفحه(، ]الف )نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار و تفكیک شوند:

از ارجاع درون متن باید حـذف « ر.ک»، اگر از محتوای منابع برای تهیه مقاله استفاده شده است«: ر.ک»درباره  ؛3نكته 
شود. اما اگر نویسنده فقط برای آشنایی و اطالع خواننده از آن استفاده کرده و محتوای منابع آن در متن نیامـده اسـت، 

 از بخش منابع پایانی مقاله هم حذف شود.  باید اطالعات کتابشناختی کامل در پانویس )پاورقی( بیاید و

 افزارهای معتبر استفاده شود. یات قرآن کریم و روایات، از نرمبرای ذکر متن آ .6
 باشد. استاد راهنماو تأیید نام ها، همراه با نامه. مقاالت برگرفته از پایان5
 است.نشریه تأیید هیأت تحریریه و داوران رعایت نكات فوق و مشروط به مقاالت، چاپ . 3
 سالی، آزاد است.. فصلنامه در ویرایش و تلخی  مقاالت ار7
   پذیرخواهد بود.امكان   http://maarij.isramags.ir سامانه نشریه به نشانیارسال مقاله از طریق  .13
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