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 مدرسه آیت الله بهجت )ره(
 
 

 شیوه نامه اجمالی نگارش مقاله  
 (88-89سال تحصیلی )ویژه طالب پایه سوم تا ششم 
 (1931)دیویرایش دوم 
 

 ساختار مقاله الف(

 (و به صورت وسط چین )باالی صفحهص اول:  
 آرم الله 
 فونت  حوزه علمیه قم (51 B Mitra) 
 )فونت مدرسه آیت الله بهجت )ره ( 51 B Mitra) 
  فونت ( 51عنوان مقاله B Mitra) 

 (و به صورت وسط چین )پایین صفحه
  فونت ( 59نام استاد راهنما B Mitra) 
  فونت ( 59نام پژوهشگر B Mitra) 
  فونت ( 51مقطع تحصیلی B Mitra) 
  فونت (51سال تحصیلی B Mitra) 

 ص دوم:
  بسم الله الرحمن الرحیم»آیه شریفه » 
 .. فونت تقدیم به ( ..59 B Mitra) 

 ص سوم:
 یهاافتهیها و ها، روشها، پرسشاز هدف یه جامعشامل خالص نمای مقاله و فشرده بحث؛چکیده )آینه تمام 

 کلمه تنظیم نگردد. 522( چکیده فارسی در بیش از پژوهش
  کلمه در نظر گرفته شود. 1کلیدواژه )فهرست موضوعی مقاله( حداکثر واژگان کلیدی 
  55، چکیده و کلیدواژهفونت B Mitra .است 
 

 ارم:ص چه
 فهرست مطالب 

 به بعد: بدنه اصلی مقاله؛ شامل: 1ص 
 )مقدمه )شرح روشن موضوع، طرح مسئله تحقیق، پیشینه پژوهش و ساختار دقیق مقاله 
 گیری توصیفی/ تحلیلی، مستند و مستدل همراه با ارجاعات بر با جهت ادله و )وجوه مسأله، اقوالمتن اصلی

 اساس شیوه نامه(

 {   معاونت ژپوهش}   
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 مباحث و اشاره مستقیم به نظر مختار( نتیجه )جمع بندی کل 
 )فهرست منابع )معرفی منابع استفاده شده با ترتیب الفبایی بر اساس شیوه نامه 

 نکته: 
 است. B Mitra 51متن بدنه اصلی شامل موارد باال، فونت  اول:

 .ُبلدبه صورت  B Mitra 51دوم: فونت تیترهای اول درون متن اصلی، 
لد و ایتالیکبه صورت  B Mitra 51ی دوم به بعد در درون متن اصلی، سوم: فونت تیترهای فرع  نما()کج بُ

 
 

 ب( شیوه نگارش

مقاالت باید علمی، مسئله محور، کاربردی و شامل طرح یک مسئله جدید علمی و یا تقریر جدید و یا نقد و بررسی و  .5
 یا دیدگاه بدیع باشد.

 تایپ شود.  االبه ب word 2007و در محیط  A4مقاله روی کاغذ  .5
 :1و  1و  1مقاله برای پایه های  حجم .1

 صفحه( 50تا  50کلمه باشد ) 0122تا  1222بین 
 :0حجم مقاله برای پایه  .1

 صفحه( 12تا  50کلمه باشد ) 52222تا  0122بین 
حو )اگر حاشیه ها، فاصله سطرها، اندازه و نوع قلم ها به ن استکلمه  512حدود  یهر صفحه، حداقل حاو نکته: 

الزم نیست این تعداد کلمه، در همه صفحات به  همچنین ذیل تنظیم شود، این تعداد کلمه به دست می آید(
 کلمه می رسد( 512داد به کمتر از همین میزان باشد )در صفحات دارای تیتر، پاورقی و سطر خالی، این تع

 

 صفحه آرایی:

 :صفحهحاشیه 
 سانتی متر 5512باال و پایین کاغذ:  از
 سانتی متر 1شیرازه:  از

 سانتی متر 5: چپحاشیه ی از 
)نوار باریکی است که معموال عنوان کتاب و فصل مربوطه به همراه شماره صفحات در باالی هر صفحه درج  سرصفحه:

 می شود و در کتب و جراید معلوم است.(
 سانتی متر 50و طول  5سرصفحه با عرض 

 عنوان هر فصل در سمت راست
فرد در سمت راست و صفحات زوج در سمت چپ )یا کل صفحات زوج و فرد در پائین صفحه،  شماره صفحات

 وسط چین شود(
 سطرها: فاصله

 سانتی متر 5فاصله بین سطرها 
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 شیوه ارجاعات:

 در نقل قولها و استفاده از مطالب دیگران، آدرسها به صورتی پاورقی درج می شود. .5
 ب و یا برای ارجاع به منابع بیشتر از پاورقی استفاده کرد.همچنین می توان برای توضیح بیشتر مطل .5
 است. B nazanin 55متن پاورقی فونت  .1
 شماره اعداد پاورقی به صورت اعداد مسلسل ترتیبی از ابتدای مقاله درج می شود. .1
 نحوه آدرس دهی در پاورقی بر اساس نوع منبع، چنین است: .1

 دیارجاع به قرآن مج: 
 .1هی، آ: سوره بقره.    مانندهیآشماره نام سوره، 

 یثیارجاع به کتب حد: 
 است. یث ضرور یذکر عنوان باب و شماره حد

در پاورقی ذکر  ،آنی باشد، باید عین عبارت عربی و روایتی در متن ذکر شده باشد، اگر به فارس در صورتی که آیه
 شود.
 ل عمل شود:یاز دو صورت ذ یکیر کتابها، به یسا 

 .505ص ،1 ج ان،یالب مجمع: مثال    شماره صفحه؛ جلد، شماره کتاب، نام       
درس منبع به شکلی که در باال گفته شد تکرار می گردد و از ذکر واژگان آاستفاده مکرر از یک منبع،  در صورت

 دد.پرهیز گر  «همو»یا « همان»
  مقاالتارجاع به: 

 .و صفحهجله، سال نشر، شماره مجله نام مؤلف، عنوان مقاله، عنوان م
 .11، ص5، ش5130فرهنگ کوثر،  ر،یفقه غد ،یاحمد مبلغ مانند:

 :منابع مجازی 
اینترنتی باشد، باید آدرس آن مطلب )که در نوار ابزار آدرس صفحه در صورتی که مطلبی برگرفته از یک 

 در باالی صفحه مرورگر آمده(، دقیقًا ذکر شود.
 /http://ensani.ir/fa/article/54424: ریفقه غدمانند: 

 

 :فهرست منابع

 .شود تایپ پررنگ  صورته ب سایت و مقاله کتاب، منا .5
 نحوه درج منبع با توجه به نوع آن، چنین است: .5
 نشر تاریخ نشر، نوبت نشر، محل ناشر، ،)محقق/مترجم( ،)گان(نویسنده کتاب، نام :کتاب. 

 ،دارالعلم ،)داودی عدنان صفوان :تحقیق( اصفهانی، راغب ،نآالقر  الفاظ مفرداتمثال: 
  ق، 1412 اول، چاپ سوریه،-دارالشامیه لبنان

 انتشار تاریخ مجله، شماره مجله، نام ،)مترجم نام( نویسنده، نام مقاله، عنوان :مقاله 
 5192، سال 12ش  معرفت، مجله بخشی، ،اکبر علی ،اسالم دیدگاه از انگیزش بانیممثال: 

 حه اصلی سایتآدرس التین صف سایت، فارسی نام  :سایت 
  /http://ijtihadnet.ir شبکه اجتهادمثال: 

http://ijtihadnet.ir/


 
 (88-89 یلی)سال تحص ششمسوم تا  هیطالب پا ژهیومقاله نگارش  ینامه اجمال وهیش 4

 

 :مالکات ارزیابیج( 

گیرد؛ لذا رعایت استانداردهای هر دو جنبه مقاالت هم در ساحت محتوایی و هم ساختاری، مورد ارزیابی قرار می .5
 مهم است.

اتقان  ؛جامعیت و مانعیتعنوان خوب، مشخص و به دور از ابهام؛ د از: مالکات مهم در ارزیابی مقاله عبارتن .5
 ؛عبارتها ییو رسا یروان ؛مطالب یوستگینظم و پ ؛از منابع معتبر یر یگبهره؛ یآور ابتکار و نو ؛هاها و استدالللیتحل

 رعایت شیوه نامه.
 

 نکات مهم:د( 

 ل جاری دقت فرمایند.طالب محترم لطفا به زمانبندی پژوهشی اعالم شده در سا .5
فایل پژوهش به همراه متن پرینت و صحافی شده )طلق و شیرازه( آن را در زمان مقرر به معاونت پژوهش تحویل  .5

 دهند.
به صورت پشت و رو چاپ  ، مقاالتاست ی، ضرور مقالهدر مصرف کاغذ و کاهش حجم  یبه منظور صرفه جوئ .1

 . شود
 در پژوهش خود اعمال کنند.داده خواهد شد تا اطالع ب به طالنکات مهم  ،ارزیابی مقاالتبعد از  .1
برای طالب پایه های پنج و شش، جلسه دفاع از مقاله با حضور استاد راهنما و ارزیاب برگزار خواهد شد. )این  .1

 الزامی می باشد.( 0به صورت اختیاری و پایه  1جلسه برای طالب پایه 
 ورد تقدیر قرار خواهند گرفت.مقاالت برتر هر پایه به عنوان پژوهش برتر م .0

 


