
 قابل توجه طالب محترم مقطع  خارج )سال اول تا آخر خارج (

 ضوابط الزم به مراعات درتدوين مقاالت تابستانی
عالوه بر اتقان علمي و بررسي آراء و ادلّه، در مقاله تابستاني باید نکات ویرایشي و شکلي نيز رعایت 

 شود . موارد مهم ذکر ميگردد:

از مطالب درسی طول سال تحصیلی  یک موضوع :  عنوان مناسببرخوردار بودن مقاله از نام و  .1

ز موضوعات آیات االحکام یکی ا –)مربوط به طالب سال چهارم به باال( جاری که در کالس ها مطرح شده است

  العرفان )مربوط طالب سال اول تا سوم(  کتاب کنز

کلمه  250تا  150ای از کل آن در حد  پس از تدوین مقاله، باید چکيده)دارا بودن چکیده   .2

د:در نگارش چکيده نکات زیر باید رعایت گرد. نوشته شود  

 الف(منعکس کننده اصل موضوع باشد.

های بدیهي خودداری گردد. ب( از ذکر تاریخچه، زمينه و توصيف تکنيک  

ها، نتایج و  ها، فرضيه ها، نظریه واژه نوپيدا، کليدهای جدید و اصطالحات  ج( تأکيد اصلي روی یافته

.(پيشنهادها متمرکز گردد  

کلمه( 10تا  5)واژگان کلیدی .3  

( حجم آن یک بیستم کل  مقاله باشد)مقدمه .4  

صفحه)طالب  30)مربوط به طالب سال چهارم به باال( و حداقل صفحه   50در قالب حد اقل  پیکره مقاله.5

:باشدموارد زیر  مشتمل بر سال اول تا سوم(  

 أ.مفهوم شناسی    

 ب.دیدگاه 

 ج.ادله

 د.تحقیق ادله



بندی و ارائه نظر گیری، جمع نتیجه .6  

در موارد فوقتذکر:   

  )شماره صفحه باید در پایين متن صفحه و در وسط آن قرار گيرد(صفحه بندی و بندی مناسب فصلا.

  آراستگي ظاهری .ب

ذکر منابع به شکل داخل متنیو  درست. ارجاعات به شيوه ج  

  نکات ویرایشی و تبدیل ادبیات گفتاری به نوشتاری .د 

فهم و انعکاس دقیق و صحیح مباحث .7  

. مراجعه، تحقيق و بررسي اقوال و منابع مهم و دست اولو  

.تبيين مباني و نقاط محوری بحثز  

.رعایت شود مباحث(. نوآوری در ساختار و طرح مساله و داشتن نظم منطقي ح  

فهرست منابع.8  

نگارش جزوه به زبان عربی صحیح در افزایش نمره موثر است. *  

استاد محمد علی قاسمی مراجعه « روش تحقیق و مقاله نویسی»توجه:برای توضیح بیشتر در موارد فوق به کتاب 

.فرمایید  

به دفتر آموزش 20/5/96تا15 یا    20/4/96تا15 در یکي از دو تاریخ مقاله تابستاني را مهلت ارائه: 

ئيد یا به  تحویل فرما  

  amoozesh@markazfeqhi.com ايمیل نمايید 

و بررسی مقاله متوقف بر تحویل مقاله در موعد مقرر  شهریه تابستانی ) تیر و مرداد ( پرداخت شهریه 

.خواهشمند است نسبت به تحویل به موقع مقاله اهتمام ورزیده شود .میباشد  

  مرکز فقهی آموزش


