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 مقاله پذیرش شرایط و تدوین راهنمای

 مقدمه

دوفصلنامه زبان و ادبیات عربی، پس از اخذ مجوز رسمی از کمیته ناظر بر نشریات علمی کشور و معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت 

من این مجله وابسته به انج. تخصصی مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی می پردازد -به چاپ و نشرمقاالت علمی  39/3/51مدرس، از تاریخ 
دانشجویی زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس و زیر نظر هیأت مدیره و هیأت تحریریه محترم و براساس مقررات کمیسیون بررسی 

 .اعتبار نشریات دانشگاهی کشور فعالیت می کند

 

 محورهای پذیرش مقاله
ادبیات تطبیقی و مطالعات ادبیات عربی، : هشی مجله جا بگیرد از جملههرموضوعی که مربوط به حوزه زبان و ادبیات عربی باشد می تواند در قلمرو پژو

 ...و آموزش زبان عربی، مهارتهای زبانی،  ،ای، نقد ادبی، تبارشناسی ادبیبینارشته
 

 .مقاالتی که به زبان عربی باشند در اولویت داوری و انتشار قرار خواهند گرفت

 
 :نامة نگارش مقالهشیوه 

 :شیوة تنظیم مقاله ▪

 .عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد -
یا )نویسنده ( نام مؤسسۀ علمی)مرتبۀ علمی و محل اشتغال . در وسط صفحه و زیر عنوان چکیده نوشته شود( یا نویسندگان)نام نویسنده  -

نویسندة مسؤول در پاورقی   مشخص گردد و نشانی الکترونیکینام نویسندة مسؤول با ستاره . زیر اسامی، سمت راست ذکر شود( نویسندگان
 .آورده شود

 .سطر، به هر دو زبان فارسی و عربی باشد 51چکیده حداکثر  -

 .کلمه است  1کلید واژگان حداکثر  -
 .اصلی آماده سازدباشد و خواننده را برای ورود به بحث مقدمه شامل سؤاالت، فرضیات، پیشینۀ تحقیق، مآخذ کلی و روش کار می -
 .پردازددر متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می -
 .گیری باشدمقاله باید شامل نتیجه -
 .آیدنوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله میپی -
 نامه کتاب -
 .شودها و نمودارها با مشخصات دقیق در صفحات جداگانه آورده میتصویرها، جدول -
 52و سایز  wordمقاله باید با فرمت  -سانتی متر باشد و  9سانتی متر و حاشیه از دو طرف و از زیر و زبر  5ا قاله، فاصلۀ بین سطرهدر هر م -

 . نوشتها و فهرست منابع ارسال شود با تنظیم پاورقیها و پی Mitra( فونت)و قلم 

 نحوة تنظیم ارجاعات ▪

 (.82، ص5935پروینی، )مثال . ، سال و صفحه ذکر شود«شهرت»ه ترتیب نام خانوادگی نویسنده ارجاعات درون متنی باید داخل پرانتز ب -
 نامه ارجاعات به کتاب در کتاب  -

 .ناشر: شهر محل نشر. .نوبت چاپ. نام مترجم یا مصحح. «نام کتاب»(. سال انتشار. )، نام(شهرت)نام خانوادگی
 نامه  ارجاعات به مجله در کتاب -

نام ناشر، شمارة : نام مجموعۀ مقاالت محل نشر. نام ویراستار. «عنوان مقاله»(. سال انتشار. )، نام نویسنده(شهرت)دگی نویسنده نام خانوا
 .صفحات

 های اینترنتیارجاعات به سایت -

 .، نام و آدرس سایت اینترنتی«وععنوان و موض»(. نظر در پایگاه اینترنتیآخرین تاریخ و زمان تجدید. )نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده 
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