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 ؟ب؟

ما ن  ݤس ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣارن گ  یݤݤݤراه  اال ݒ ݤمق  ی  » شݒ ی  ام ه  ݢݢݡٮ  د ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݡیݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤݤکرورر  ݡڡ  گام دوم؛  هی  اٮ  ٮݪݪݬݬݓ ادان  ر  ݭ  ی ݣݣݣو ا  ݫ یݥݥݥݥس ݫ  «ݦݩݩݒ
 

 اندیشگاه بیانیه   دومین همایش ساالنه   برایعالی جهت نگارش مقاله با سالم و تحیت، ضمن تشکر از جناب
یابی مقاالتنگارش و  پژوهش،تدقیق فرایند  و  منظور تسهیل، تسریعبهانقالب اسالمی گام دوم  ترین ، مهمارز

یر ارائه می   شود:نکات مربوط به نگارش مقاله به شرح ز

 ساختار و ارکان مقاله -الف

 موضوع: .1

محورها در  آوردن عین عیارت   موضوووووا مقاله مشووووبطوووواح مرتی  با محورهای همایش باشوووود  الی ه -
 عنوان ضروری نیست 

فکرورزی و گانه بیانیه و نسووووویت آن با های هشوووووتتواند در خطووووووی تو ووووویهموضووووووا مقاله می -
 آزاداندیشی باشد 

 چکیده: .2

 شامل بیان مسئله، اهمیت، روش و اشاره به ن ایج باشد به ترتیب چکیده  -

کثر  -  کلمه باشد  ۰۳۳چکیده حدا

 بیان شود  نیز  است ارتیاط مقاله با موضوا و محورهای همایشدر چکیده به ر  -
 کلیدواژه: .3

 کلمه باشد  6تا  4های مقاله بین کلیدواژه -

 ها بر اساس حروف الفیای فارسی مرتب شوند کلیدواژه -
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 مقدمه: .4

  و  ضرورت، اهداف و  ، اهمیت]یا موضوا[ شامل بیان مسئله تواندمیمقدمه چارچوب و ساخ ار  -
 روش باشد  [ و آزما بودن تحقیقدر  ورت فرضیه] فرضیه، هاسؤال

  با تی رهای فرعی از یکدیگر جدا شوند تواندمیگف ه[ ]در موارد پیشاجزای مقدمه  -
 

 :اندیشیمفهوم .5

پرهیز اندیشووی مفهوم سااا  فربهکه از  اسووتهشووایسوو مقاله خواهد بود و  تدقیقبرای  اندیشوویمفهوم -
  ودش

 یگفتمان امتداد رویکرد نیز  و  ر پژوهش و نگارش مقالهد  اسااهیمقاو  یقیتطب نییتبو  یبررساارویکرد  -
 مورد توجه ویژه قرار گیرد تواند میدوم گام  هیانیب میمفاه  اشهیاندو 

 گیر :نتیجه .6

بردارنده ح ماح گیری ن یجه - نواندیشاای و  پردا  ایده، برآمده از مقاله پیشاااهادیا  ،نتایج حاصااله در
 باشد  در مقاله مادرج

 استاادات، ارجاعات و ماابع: .7

]ارجاا به آیات قرآن مجید بر اسوووواس  مالک و مدنظر اسووووت  7 ویرایش APAروش اسوووو ناددهی  -
 ([76رو باشد: )نام سوره میارکه، آیه( مانند )سوره میارکه یوسف ؟ع؟، آیه الگوی پیش

نویس در مقاله از آوردن آن در زیر  وووووفحه خودداری فرمایید و کل در  وووووورت لروم برای ارائه پی -
 ان قال پیدا کند  فهرست منابعها به ان های مقاله قیل از نویسپی

، منابع عربی و منابع ]انگلیسی، فرانسه، آلمانی ترتیب ذکر منابع بدین  ورت باشد: منابع فارسی -
 و    [
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آرایی مقالهصفحهقلم و  -ب  

 نوع و اندازه قلم:  .8
 

 اندازه و قلم بخش
 B Lotus 13 Bold عناوین و تیرهای مقاله

 B Lotus 13 Regular م ن ا لی مقاله
چکیده و   -نوشت پی – نام نویسنده)گان(

 منابع )کتابنامه( -واژگان کلیدی
B Lotus 12 Regular 

 :آراییصفحه .9

 باشد  1.1. فا له خطوط در کل م ن مقاله -

 باشد  م ر سان ی ۰ ه  اندازبهحاشیه از هر طرف  -

 باشد  A4قطع  فحه  -

 ارسال مقاله -ج

 د:طریق ایمیل به آدرس زیر ارسال شواز  مقاله  .11
Gaame2@Khamenei.ir 

میزان تحطووویالت، درجه علمی و  ،(یا نویسوووندگان)شوووامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسووونده  همقال  .11
 ها باشد ایمیل آن

کثر تا مقال  .12  کلمه تالیف شود  1۳۳۳ه حدا

یابی مقاله توجه به  :ر تذݡݡک و  ادبیات پژویشیبرخورداری از  ،محوریا  یمایشو ایداف معیارهای ا لی ارز
 د خواهد بو مسئله و  موضوع هب نگاه عمیق ،پردا  ایده ،نوآور  ،نواندیشی ،استداللو  استااد
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