شیوه نامه نگارش مقاالت کنگره بین المللی گام دوم انقالب اسالمی
الف :نکات مرتبط با ساختار و ارکان مقاله
 .1موضوع:
 موضوع مقاله باید برگرفته از بیانیه گام دوم باشد،گرچه درج عبارت (بیانیه گام دوم) در موضوع مقاله
ضروری نیست.
 .2چکیده:
 شامل تعریف موضوع ،بیان هدف ،اهمیت تحقیق ،روش تحقیق و اشاره به نتایج تحقیق باشد.
 تعداد کلمات چکیده بین  051و  0۸1کلمه باشد.
 در چکیده ضروری است ارتباط مقاله و موضوع آن با گام دوم روشن شود.
 از چکیده گزارشی مانند گزارش بخش های مقاله پرهیز شود.
 .3کلید واژه:
 کلیدواژه ها بین چهار تا شش کلمه باشد و از کلید واژه هایی چون بیانیه گام دوم یا گام دوم
انقالب نیز استفاده شود.
 .4مقدمه:
 مقدمه باید شامل تبیین مساله ،بیان اهمیت وضرورت و نو بودن موضوع  ،روش گرد آوری داده ها
و روش تحقیق و بیان خالصه ای از ساختار و چهارچوب مقاله باشد.
 .5مفهوم شناسی:
 در مفهوم شناسی ،معنای لغوی و اصطالحی ،مفاهیم بسیار کلیدی و محوری مقاله مورد بحث قرار
گیرد و در معنای اصطالحی ،مفاهیم از منظر مقام معظم رهبری مورد بررسی قرار گیرد و دیدگاه
های ایشان ذکر شود.
 .6پیشینه:
 در پیشینه براساس سیر تاریخی منابعی را که نزدیک به موضوع مقاله است معرفی و نقاط قوت و
ضعف آن را بیان نماید
 .7استناد دهی و ارجاعات درون متنی:

 ارجاع های متن مقاله باید درون متنی و داخل کمان به صورت( :نام خانوادگی ،سال انتشار،شماره
جلد ،صفحه)؛ مانند (طباطبایی ) ۰1 /01 :0۹۳1 ،باشد.
 شیوه ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این گونه خواهد بود (نام خانوادگی
نویسنده اول و همکاران ،سال نشر ،جلد ،صفحه).
 شیوه ارجاع به منابع اینترنتی :آدرس صفحه ی رویت شده به طور کامل درج شود
مانند)http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=41673(:
 .8نتیجه گیری:
 در نتیجه گیری از ذکر استدالل ها مستندات و آیات و روایات خودداری شود.
 .9منابع:
 در فهرست منابع مقاله از شیوه زیر پیروی شود:
مقاله :نام خانوادگی ،نام  ،سال انتشار«،نام مقاله» ،نام مترجم ،نام نشریه ،دوره یا سال شماره.
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،سال انتشار،عنوان کتاب ،نام مترجم ،مصحح ،یا سایر افراد،
محل انتشار ، ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،نام ناشر.
 منابع اینترنتی :نام خانوادگی ،نام .عنوان مقاله.آدرس سایت .تاریخ دریافت مقاله از اینترنت.

ب :نکات مرتبط با شیوه ارسال مقاله
-0مقاله علمی – پژوهشی باید شامل عنوان ،نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان .و ایمیل آنها باشد.
نام و نام خانوادگی ،درجه علمی و موسسه ای که مولف در آن اشتغال دارد ،زیر عنوان قید شود.
 -۰مقاله نباید کمتر از  5111کلمه و بیشتر از  ۸511کلمه باشد .و به لحاظ صفحه ای بیشتر از  ۰5صفحه نباشد.

ج :نکات مرتبط به ویژگی های خاص مقاله کنگره:
در متن مقاله ،باید از متن بیانیه گام دوم استفاده شود و به آن آدرس دهی شود.

در مباحث بین المللی عالوه بر بیانیه گام دوم  ،دیگر بیانات رهبری خصوصا دو نامه رهبری به جوانان اروپا
مد نظر قرار گیرد.

د :نکات مرتبط با شیوه تایپ
 حاشیه نگارش مقاالت از باال ،پایین ،چپ و راست صفحه به اندازه  ۹سانتی متر در قطع  A4باشد.
 نام و نام خانوادگی نویسندگان با فونت  B Zar 0۰پررنگ باشد.
 برای نگارش متن از فونت  B Zar 0۹و برای سر تیترها از فونت  B Zar 01و برای آیات و روایات از
فونت  B Badrاستفاده گردد .
 عنوان مقاله با فونت  B Zar 01پررنگ ( (Boldباشد.
 آدرس های درون متنی با فونت  B Zar0۰باشد.
 آیات و روایات با فونت  B Badr0۰باشد.

