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پ داخشه شده باشد. در ایتجا م علیتاریخ شود که در آنها به یت  متشر  م در این مجله مقاال
های وابسشه به و رششه یعت  نجوم و ریاضیات و موسیق ، پزشک  ،علوم دقیقه متظور از علمْ

هایی چون متطق و طبیعیات است که به نحوی به علوم دقیقه اریتباط و نیز دانش فتاوری آن،
 اسالم ، یعت  است دورانمورد نظ  ها که بیش از دیگ  دوران ایمحدودۀ یتاریخ  دارند.
و نیز اسالم   هایدر س زمین ،میالدی زدهمنوهم یتا نزدهم هج ی/یسهای سوم یتا سده

اند. روشن است که از دسشاوردهای علم  دانرمتدان اسالم  مشأث  شدههایی است که س زمین
های دیگ  و به س زمینانشقال علوم از جهان اسالم این مجله به ب رس  متابع دانش مسلمانان و 

 .داردیتوجه  نیز های اسالم انشقال علوم جدید به س زمین
 های زی  باشد:مقاله باید شامل قسمت

گی ی، فه ست متابع ها، مقدمه، ش ح موضوع، نشیجهلیدواژهکیدۀ فارس ، کعتوان، چ .1
 یدۀ انگلیس .کو چ

یدۀ انگلیس  کلمه( و چک 150ث کپاراگ اف )حدا کیدۀ فارس  مقاله در حد یکچ .2
 یدۀ فارس  باشد.کیت جمۀ چ

 تتدۀ محشویات مقاله باشد.کبیانویتاه، گویا و کعتوان مقاله  .3
 های جدیدیت  آن یتایپ شود.یا نسخه Word 2007مقاله در محیط  .4
 فه ست متابع به یت یتیب ح وف الفبا و به ش ح زی  آورده شود: .5

، نام مش جم یا مصحّح، نام ناش ، تابکعنوان شاب: نام خانوادگ  )اَشْه (، نام، کدر مورد 
 پ.محل نر ، سال انشرار، شمارۀ چا

، جلد، سال انشرار، شمارۀ نام مجله، «عتوان مقاله»در مورد مقاله: نام خانوادگ ، نام، 
 مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

درج ارجاعات م بوط به متابع در مشن به صورت )نام اشه  مؤلف، جلد، صفحه( آورده 
 نویستده، نام اث  نیز آورده شود. مثال: کشود و در صورت اسشفاده از دو یا چتد اث  از ی

 (.79-77، صصالحصبة و الجدری؛ همو، 57، ص2، جالحاوی)رازی، 
لمات، ش ح اصطالحات و غی ه در پانویس کارجاعات یتوضیح ، مانتد صورت الیتین 

 آورده شود.
ه حاصل پژوهش بدیع بوده، قبالً متشر  نرده باشد کهایی قابل ب رس  است یتتها مقاله .6

هایی که ب ای ب رس  و نویستده مشعهد به نر  آنها در جای دیگ  نباشد. ضمتاً مقاله و



های دیگ  زمان ب ای مجلهشوند، نباید به طور همچاپ ب ای این مجله ف سشاده م 
 ف سشاده شوند.

ها ب ای مجله محفوظ، و دفش  مجله از اسش داد حق ردّ یا قبول و نیز وی اسشاری مقاله .7
 ی دریافش  معذور است.هامقاله

 ولیت صحت و سقم مقاله به لحاظ علم  و حقوق  ب عهدۀ نویستده است.ؤمس .8
   مأخذ آزاد است.کبا ذ تاریخ علمهای مجلۀ نقل و اقشباس از مقاله

 ها، سه نسخه از مجله به نویستده)ها( اهداء خواهد شد.پس از پذی ش و چاپ مقاله .9
ای نام و نام خانوادگ  خود )و سای  نامه در باید هتگام ف سشادن مقالهنویستده  .10

ب ای   را کش ونیکار(، ریتبۀ علم ، آدرس، یتلفن، دورنگار و نران  الکنویستدگان هم
 مسؤوالن مجله بف سشد.

ایتبات و مسؤولیت کمقاله، یتمام م سالار ای چتد نویستده داششه باشد،چتانچه مقاله .11
 ول است.ؤمقاله با نویستدۀ مس
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