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نشریات علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری درجه «علمی ـ پژوهشی» از
شماره  30به فصلنامه پژوهشهای نهجالبلاغه اعطا شده است.

فصلنامه پژوهشهای نهجالبلاغه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ()ISC
نمایهسازی میشود.
همچنین در وبگاههای زیر بهصورت تمام متن قابل دریافت است:
www.nahjmagz.ir
www.isc.gov
www.noormags. Com
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راهنمای نویسندگان مقالات

 .1مقاله ارسالی باید پژوهشی ،گویای نوآوری در مسائل نهجالبلاغه و دارای ساختار ذیل باشد:
 1ـ  .1عنوان ،کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.

 1ـ  .3واژگان کلیدی ،شامل حداکثر  6واژه از کلمات دارای نقش نمایه و فهرست باشد.
 1ــــ  .4طرح مسـلل ،،مسئلله تحقی بهصئورت روشن طرح و تبیین گردد و به پیشینه تحقی و
نوآوری آن اشاره شود.
 1ـ  .5بدن ،اصلی مقال ،،با جهتگیری انتقادی ،تحلیلی ،مستند و مستدل
 1ـ  .6نتیج ،،شامل یافتههای تحقی متناسب با طرح مسلله باشد.

راهنمای نو یسندگان مقاالت

 1ـ  .2چکیده ،آیینه تمام نمای مقاله شامل معرفی موضوع ،ضرورت و اهمیت پژوهش و یافتههای
پژوهش باشد.

 1ـ  .7منابع و مآخذ ،با ترتیب الفبایی بر اساس الگوی ذیل:
ـ کتاب

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار ،عنوان کامل اثر ،مترجم یا محق  ،شماره جلد ،محل نشر ،ناشر.
کیذری بیهقی ،قطب

لدب ین3157 ،ش ،حدائق ائحقایق اافیاشدددنها

ئحبالغه ،تصئئئحیح  :عزیز الله

عطاردی  ،ج  ،2قم ،بنیاد نهج البلاغه.
ـ مقاله

نام خانوادگی (شهرت) ،نام ،سال انتشار« ،عنوان مقاله» ،عنوان مجله ،شماره ،صفحات ،محل نشر ،ناشر.
حسببن دل آ لی،ی ،حسببن« ،3131 ،لنس ب ک ک یا لد ی گ آ نهجلدبالغه» ،قید یمهاکنگنهاهزئرها ئحبالغه،
ص  75ب  ،75تهرلک ،بنی نهجلدبالغه.

* اگر دو اثر از یک مؤلف با تاریخ مشابه وجود دارد با حروف الفبا متمایز گردد.
* منابع لاتین نیز به همین ترتیب از چپ به راست معرفی شوند.
 .2ارجاعها بر اساس الگوی ذیل درونمتن باشد:
ئ کتاب و مقاله( :نام خانوادگی ،سال انتشار :جلد  /صفحه) مانند( :کیذری)141 / 2 :1357 ،
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ئ آیات قرآن ،مانند( :بقره )73 /
ئ متن نهجالبلاغه ،مانند( :خطبه ( ،)73نامه ( ،)73حکمت )73

 .3عبارت لاتین بهصورت پاورقی بیاید.
 .4به منابع دست اول ارجاع داده شود.

پژوهشهای نهج البلاغه ،تابستان ،1400شماره69

 تذکر جهت ارسال مقاله

ئئئ نام و نام خانوادگی نویسنده (نویسندگان) ،میزان تحصیلات ،رتبه علمی ،پست الکترونیکی و شماره
نویسنده ضروری است.
ئ ئ مقاله در محی  word 2010به بالا و از طری سامانه نشریه به نشانی  www.nahjmagz.irارسال شود.
ئ حجم مقاله حداکثر  5777کلمه باشد.
ئئئئ مقاله ارسئالی نباید در هیر نشئریه داخلی و خارجی چا شئده باشد یا همزمان به مجله دیگری
ارسال شود.
ئئئئ مقاله پز از بررسئی اولیه در صورت تناسب با موضوع مجله و رعایت اصول نگارا مقاله جهت
داوری دو یا سه داور ارسال میشود.
ئ مقاله پز از تأیید داوران و سردبیر پذیرا و در نوبت چا قرار خواهد گرفت.
ئ مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تأیید بازگردانده نمیشود.
ئ مسلولیت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نویسنده است.
ئ ح چا پز از پذیرا برای مجله محفوظ است.
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