نکات مهم پیرامون اصول مقاله نویسی برای کنگره بین املللی گام دوم انقالب اسالمی
جهت نگارش مقاله ای مطلوب نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:
-1در ابتدا بهرت است به منت بیانیه گام دوم دقت ویژه ای شود و کلیدواژه های مربوط به موضوع
که در رستارس مقاله به کار رفته و مشابه هم هستند استخراج شود.
-2در گام بعدی آنها معادل یابی شود و شبیه آن یا نزدیک به آن در قرآن کریم پیدا شود .به عنوان
مثال بحث وحدت در قرآن ممکن است عینا پیدا نشود اما تعبیر استعاره ای و تشبیهی «اخوان» و
«اخ» گاهی معادل و شبیه وحدت فکری یا عقیدتی به کار می رود ،مانند «و اصبحتم بنعمته اخوانا»یا
تعبیر «رحامء بینهم» که برای وحدت به کار رفته است.
-3پس از پیدا کردن معادل های قرآنی بهرت است تا نامه های مقام معظم رهربی به جوانان اروپا و
همچنین نرم افزار والیت که مجموعه سخرنانی حرضت آقا هست و یا مراجعه به سایت رهربی برای
تکمیل مطالب رهربی درباره هامن موضوع خاص بررسی شوند.
 -4در مرحله بعدی آیات مربوط به موضوع توسط معجم املفهرس یا کشف االیات های نرم افزاری
جمع آوری شوند.
-5هرموضوعی دارای احکامی است که باید این احکام در سخنان رهربی و نوشته های ایشان جمع
شود و در آیات نیز احکام مربوط به مفاهیم و اصطالحات قرآنی مورد نظر جمع آوری شود.
 -6احکام و موضوعات مورد نظر جمع آوری شود و بین احکام موضوعات در کالم رهربی و در قرآن
کریم و احادیث مقایسه شود.
 -7این مقایسه ها به صورت دسته بندی در آید و در مقاله انعکاس پیدا کند.
-8بهرت است نویسنده تحلیل هایی نیز از خود به مقاله بیفزاید.
-9بر اساس قانون تطبیق مفهوم با مصداق به شکل دقیق و مستند برخی از منونه هایی را که در
قرآن و حدیث و کالم رهربی آمده است را با وقائع انجام شده و در حال انجام در جمهوری اسالمی
تطبیق دهد تا در ضمن بیان مطالب قرآنی و حدیثی ،جمهوری اسالمی نیز معرفی شود.
 -9مقاله به صورت چکیده ،کلیدواژه ،مقدمه ،مفهوم شناسی ،منت مقاله ،نتیجه گیری ،منابع شکل
پیدا کند .
 -11در صورت صالحدید وارد سایت کنگره شده و ابتدا چکیده را بارگزاری مناید و در صورت آماده
بودن مقاله مقاله رانیز وارد کند یا باز روی مقاله بهرت کار کند و در آواخر خرداد ماه مقاله را نیز به
صورت کامل بفرستد.
 -11مقاله می تواند به زبانهای فارسی ،عربی یا انگلیسی باشد.

موفق و پیروز باشید

