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  مقاله پذيرش فراخوان 

  پژوهشنامه حج و زيارت

هاي نو در حوزه مطالعات  انديشهپژوهشکده حج و زيارت با هدف گسترش دانش و نشر 

 پژوهشنامه« با عنوان يتخصص »دو فصلنامه«و انتشار  يساز حج و زيارت، در حال آماده

 ي، اعضاپژوهشگرانله از همه ينوسيبداست.  يپژوهش - يکرد علميبا رو »ارتيحج و ز

- يمقاالت علم ،شود يدعوت م يان و دانش آموختگان گرامي، دانشجويئت علميمحترم ه

ه به پست ين نشريجهت چاپ در ا ارتيحج و ز مطالعات نهيدر زم را خود يپژوهش

 يپژوهش-  ياخذ مجوز علم ذکر است، شايان .نديارسال نما  jhz@hajj.ir يکيالکترون

مراجع مربوطه خواهد  يآن از سود ييو تا يابيه و ارزيمنوط به انتشار دو شماره از نشر

  بود.

   



  نامه نگارش مقاالت پژوهشنامه حج و زيارت وهيش

پژوهشي، با موضوع محوري حج و -اين نشريه پذيراي مقاالتي است که بر اساس معيارهاي مقاله علمي •

 باشند. زيارت و مباحث پيرامون آن، نگاشته شده

افته يباشد و به ارائه  ييو انسجام محتوا يساختار منطق يد مستند و مستدل بوده دارايبا يارسال مقاالت •

 ارت بپردازد.يحج و ز يد در حوزه تخصصيجد يا هيا نظري يعلم

ا ي يات داخليو قبال در نشر بودهسندگان) يسنده (نويل و حاصل پژوهش نوياص  ديبا يمقاالت ارسال •

ر مجالت يچاپ به سا يز همزمان براياز کتاب چاپ نشده باشند و ن يا به عنوان بخشيو  يخارج

  ارسال نشده باشند. يعلم

  wordو در برنامه  A٤شتر نباشد و در صفحات يکلمه ب ٧٠٠٠کمتر و از  کلمه  ٤٥٠٠حجم مقاالت از  •

 شود. ينيحروف چ

ق و يان مسئله، هدف، روش تحقيکلمه، که ب ٢٠٠حداکثر  ده (يچک يها د مشتمل بر بخشيمقاالت با •

را  يموضوعه ي: که نقش نماواژه ٦د واژه (حداکثر ي)،  کلجه پژوهش را در بر داردينت ينکات اصل

ق، سواالت، يتحق يق، جنبه نوآورينه پژوهش، ضرورت تحقيشيف مسئله، پي)، مقدمه (شامل تعردارد

) يخبر يها ق در قالب گزارهيتحق يها افتهي(شامل  يريگ جهي، نتيق)، ساختار اصليه و روش تحقيفرض

  و فهرست منابع باشد.

نام و نام خانوادگي/ مرتبه علمي و تحصيالت/ نشاني کامل  شامل سندگان)يسنده (نوياطالعات کامل نو •

  با مقاله ارسال شود. همراهپستي/ نشاني پست الکترونيکي/ شماره تلفن، 

افت شده يه محفوظ است و مقاالت درينشر يمقاالت براص يو تلخش يرايا قبول و ويحق رد   •

 بازگردانده نخواهد شد.

 دهد.  يسنده اطالع ميجه را به نويافت مقاالت، نتيماه پس از در ٤حداکثر تا  هينشر •

  شان است. يز بر عهده ايت آن نيها است و مسئول سندگان آنيان کننده نظرات نويمقاالت ب يمحتوا •

  



  : يدهناد وه نامه استيش

  ر است:يز يو مطابق با الگو ي، درون متنيوه استناد دهيش •

  )٨٥، ص ١ج، ١٣٦٤ ،ينجفمثال: (سنده، سال چاپ، ج، ص ) ينو ي(نام خانوادگ     

خ، صفحه) و اگر ارجاع ي(همو، تار يسنده باشد از الگوياز همان نو يگريبه اثر د ياگر ارجاع بعد

 يقا همانند ارجاع قبليدق يخ، صفحه) و اگر ارجاع بعدي(همان، تار يبه همان کتاب باشد از الگو يبعد

  شود. ي(همانجا) استفاده م يباشد از الگو

گر يکديک سال منتشر شده باشند، با ذکر حروف الفبا بعد از سال انتشار از يسنده که در يک نويدو اثر 

  شود.  يز ميمتما

نام خانوادگي نويسنده اول ذکر شده و از عبارت "و اگر تعداد مؤلفان بيش از سه نفر باشند، تنها 

   ).٧٥، ص ١٣٨٩و ديگران،  يي(رضامانند:  شود. ديگران" استفاده مي

که سال چاپ معلوم  يو در صورت شود يسنده اثر معلوم نباشد، نام کتاب درج ميکه نام نو يدر صورت

  شود. يخ چاپ آورده ميتار يبه جا» تا يب«نباشد، عبارت 

ب الفبا و مطابق با يبه ترتها استناد شده  که در متن به آن يتنها نام منابعان مقاله، يفهرست منابع پادر  •

  شود: ير درج ميز يالگو

  : کتاب  الف)

ا مصحح، نام يمترجم  يک، نام و نام خانوادگيرانينام اثر به صورت ا ،، نام(سال انتشار اثر)ينام خانوادگ

   .مورد استفادهمحل نشر، نام ناشر، جلد 

  : مقالهب) 

ا فصل يک، شماره مجله، ماه يرانيه به صورت اي"نام مقاله،" نام نشر،، نام(سال انتشار)يخانوادگنام

 .انتشار، صفحات مقاله
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