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رویکرد مجله

مجله ادیان و عرفان آمادهی پذیرش مقاله در حوزههای ادیان (مطالعات تاریخی و مقایسهای)،
دینشناسی ،جامعهشناسی دین ،روانشناسی دین ،انسانشناسی دین ،فلسفه دین ،پدیدارشناسی دین،
دین و اسطوره ،دین و محیط زیست ،عرفان و تصوف اسالمی ،مكتبهای عرفان در آیينهای دینی
دیگر و عرفان مقایسهای است .مقالهها باید مسئله محور و حاصل پژوهشی بدیع باشند.

راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 .1مقاله باید شامل قسمتهاي زیر باشد:
عنوان ،چكیدۀ فارسي ،کلیدواژهها ،مقدمه یا طرح مسأله ،شرح موضوع ،نتیجه ،فهرست منابع و چكیدۀ
انگلیسي.
 .4تنها مقالههایي قابل بررسي است که حاصل پژوهشی بدیع بوده ،قبالً منتشر نشده و نویسنده متعهد
به نشر آن در جاي دیگر نباشد .ضمناً مقالههاي ارسالی ،نباید همزمان به مجلههاي دیگر ارائه شود.
 .6مسؤولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي به عهدۀ نویسنده است.
 .1حق ردّ یا قبول و نیز ویراستاري مقالهها براي مجله محفوظ است ،و مقالههاي دریافتي بازگردانده
نخواهد شد.
 .1تأیید نهایی مقاله برای چاپ در مجله ،پس از نظر داوران ،با هیئت تحریریه مجله است.
 .1حجم مقاله از  42صفحه بیشتر نباشد.
 .1نقل و اقتباس از مقالههاي مجله ،با ذکر مأخذ آزاد است.
 .3چكیدۀ فارسي و انگلیسی مقاله حداکثر  112کلمه باشد.
 .7مقالهها باید طبق الگوي موجود در تارنمای دفتر مجله ( )http:// jhic.ut.ac.irبا حاشیه باال و پایین
 ،1چپ و راست  1/1و میانسطور  1سانتيمتر ،در محیط  ،Wordبا قلم  BNazanin 16حروفآرایی
شود و چكیده ،پانویس و منابع با همان قلم و اندازۀ  11باشد .قلم انگلیسی  Times New Romanبا
اندازه  14باشد.
 .12منابع با ذکر شمارنده و به ترتیب الفبایی درج میشوند .شمارنده درون قالب قرار میگیرد و
دادههای کتابشناختی به این ترتیب میآیند :نام خانوادگی /شهرت نویسنده ،نام ،سال انتشار درون
پرانتز ،عنوان کامل اثر بهصورت ایرانیک یا ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود)،
مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام خانوادگی ،محلّ انتشار ،ناشر.
نمونه:
[ ]1جوادی آملی ،عبداللّه ( .)1634رحیق مختوم :شرح حكمت متعالیه ،تنظیم و تدوین :حمید پارسانیا،
قم ،اسرا.
 .11اطالعات مقالهها به این ترتیب در فهرست منابع درج شوند :نام خانوادگی /شهرت نویسنده ،نام،
سال انتشار درون پرانتز ،عنوان کامل مقاله درون گیومه ،نام مجلّه به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،محلّ
نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شمارۀ صفحات مربوط به مقاله.
نمونه:
[ ]1فالحی ،اسداللّه (« .)1671مكعب تقابل :روابط میان قضایای معدوله» ،فلسفه و کالم اسالمی ،تهران،
سال  ،11شمارۀ  ،1بهار و تابستان ،صص.116-146
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 .14پساز آنکه منابع به ترتیب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهای در این فهرست اختصاص داده
شد ،ارجاع درونمتنی بر اساس همین شمارهها انجام میگیرد؛ به این صورت که شمارۀ اثر مورد نظر
درون قالب ذکر میشود ،مانند .]1[ :اگر به ذکر جلد و/یا صفحه(ها) هم نیاز بود ،پس از شمارۀ اثر ،به
ترتیبْ شمارۀ جلد و شمارۀ صفحه میآید ،مانند ،1[ :ص ]141یا [ ،4ج ،1ص .]46جداکنندۀ شمارۀ اثر
از شمارۀ جلد و صفحه ویرگول است ،ولی جداکنندۀ شمارههای آثار از یكدیگر ،نقطهویرگول است ،مانند
[ ،4ج ،1ص46؛  ،1ص .]141شمارۀ آثار بهترتیب اعداد طبیعی از کوچک به بزرگ تنظیم شوند.
 .16ارجاعات توضیحي ،مانند صورت التین کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود.
 .11نویسنده الزم است طي نامهاي به سردبیر مجله ،با ذکر کامل نام و نام خانوادگي خود (و سایر
نویسندگانهمكار) ،رتبۀ علمي ،آدرس ،شماره تلفن و دورنگار و نشانی پستالكترونیكي خود را اعالم دارد.
 .11چنانچه مقاله اي چند نویسنده داشته باشد ،ارائۀ مقاله و تمام مكاتبات و مسؤولیت مقاله با نویسندۀ
اول است .درج نشانی الكترونیک در پایین صفحۀ اصلي مقاله ،فقط به نویسندۀ اول اختصاص دارد.
 .11ترتیب مقاالت در مجله براساس نظم الفبایی نام خانوادگی نویسندگان مرتب شده است.
 .11ضوابط نگارش و چاپ مقاالت در این نشریه منطبق بر «شیوهنامۀ انتشار مجالت دانشگاه تهران»
است که از طریق نشانی زیر قابل بارگیری است .http://journal.ut.ac.ir/?menu=2 :الزم است که
نویسندگان محترم با مطالعۀ این شیوهنامه از ضوابط آن پیروی کنند.
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