راهنمای نگارش مقاالت دوره آموزشی
گفتـمـان انـقالب اسـالمی
جریانها اندیشهها؛
انتخاب موضوع

دانشپژوهان گرامی میتوانند ،ذیل سرفصلهای دوره یک موضوع به دلخواه انتخاب کرده و در خصوص آن مقاله ارائه
دهند .سرفصلهای اصلی دوره عبارتند از:
«جریانشناسی روشنفکری ،جریانشناسی تاریخنگاری معاصر ،انقالب اسالمی و
تمدن نوین اسالمی ،جریانشناسی فکری سیاسی جهان اسالم ،پیشینه عملی
والیت فقیه ،انقالب اسالمی و رسانه ،جریانشناسی فرق و مذاهب ،جریانشناسی
نظام سلطه ،جریانشناسی نفوذ ،جریانشناسی فکری سیاسی شیعه ،هویت ملی و
تمدن نوین اسالمی ،فقه و تمدن نوین اسالمی».
نکات:
 -1سرفصلهای اصلی دوره ،موضوعات کلی هستند و موضوعات مقاله دانشپژوهان باید ذیل یکی از این
سرفصلها قرار بگیرید.
 -2از انتخاب موضوعات کلی اجتناب کنید و موضوعاتی را انتخاب نمایید که به جزئیات این سرفصلها
ارتباط پیدا میکند.
 -3هدف از ارائه مقاله توسط دانشپژوهان ،ایجاد انگیزه جهت یک تحقیق علمی در موضوعات این دوره
آموزشی میباشد و ارائه مقالههای پژوهشی با استانداردهای دانشگاهی مدنظر نمیباشد.
 -4دانشپژوهان که سطح تحصیالت کارشناسی (لیسانس) یا قبل از آن هستند ،میتوانند تلخیص یکی
از کتب مرتبط با سرفصلهای دوره (به انتخاب دانشپژوه) به عنوان مقاله ارائه دهند.

 -5از ارسال مقاالتی که بخشی از آن یا تمام آن در اینترنت یافت میشود ،جدا خودداری فرمایید .این نوع
مقاالت امتیازی کسب نمیکنند.
الگوی مقاالت ارسالی

 -1صفحه آرایی .مقاله در نرمافزار  Wordنسخه  2007یا باالتر با اندازه صفحه  ،A4حاشیهی باال  4سانتی متر ،
پایین  2سانتی متر  ،چپ و راست  2سانتیمتر ،فاصله بین خطوط  1سانتی متر
 -2متن فارسی با قلم  B Lotusفونت  12و متن التین با قلم  ، Times New Romanفونت  11تایپ شود.
 -3تعداد صفحات حداقل  15صفحه و حداکثر  25صفحه باشد.
 -4مقاالت باید در  2فرمت  PDFو  DOCXبرای دبیرخانه ارسال گردد.
 ساختار کلی مقاالت

ترتیب و ساختار کلی مقاالت به شرح ذیل میباشد:
 -1عنوان  -2 ،ا سم و آدرس نوی سنده  -3 ،چکیده (حداکثر  150کلمه)  -4 ،کلید واژه (حداقل  3و حداکثر  5مورد)
 -5 ،مقدمه  -6 ،بحث و نتیجه گیری  -7 ،منابع
 مهلت ارسال مقاالت

دانشپژوهان گرامی ،میتوانند مقاالت خود را تا  20فروردین  1396از طریق پایگاه اینترنتی دوره آموزشی برای دبیرخانه
ارسال نمایند.
نحوه ارسال
راههای ارسال مقاالت به شرح ذیل میباشد:

 -1پایگاه اینترنتی دوره آموزشی به آدرس tarikhmoaser.ir
شما میتوانید با استفاده از کدآموزشی (به عنوان نام کاربری) و کدملی (به عنوان رمز عبور) وارد سایت شده و
از قسمت ارائه مقاله ،آثار خود را برای دبیرخانه ارسال نمایید.
 -2ارسال به دبیرخانه (رسید پستی را نزد خود نگه دارید)
آدرس دبیرخانه :قم -بلوارامین -خیابان گلستان -نبش کوچه  -7پالک  -23کد پستی3713745861 :
تذکر :فقط به آثاری که از طریق  2روش فوق ارسال شود ،ترتیب اثر داده خواهد شد.

با تشکر -دبیرخانه همایش

