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خالل ( إيران)عن جلنة تقييم املنشورات العلمية يف الدولة  6611/66/4برقم وفقا للقرار الصادر 
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 .وآداهبا جملة تتوفر فيها الشروط الالزمة للحصول على درجة علمية حمكّمة



 قبولهاو ن المقاالتيشروط تدو

 

تنشر . لجامعة طهران ةالتابع فارابيتصدر عن فرديس محّكمة علمية  مجلة ،آدابهاو  مجلة اللغة العربية
 جنبية في مواضيع اللغة العربيةاألو  العربيةو  يرانيةالدراسية اإلو  سسات العلميةؤ المو  من الجامعات البحوث

 :التالية Wordمور تحت بعد مراعاة األ آدابها،و 
 نطفو  ًا سطرًا بين سطرينكتار  (A4) وجه واحد من ورقعلى يقدم البحث مطبوعًا من ثالث نسخ،  .5
 .(57) نطفالمقال بوعنوان  (52)

 .صفحات 1تقّل  الو  صفحة 42تتجاوز الصفحات المطبوعة  ال .4
ر فيه كلمة مطبوعًا يذ ك 512-522 االنجليزية في حدودو  يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية .7

 .بنيتهو  موضوع المقال
 .لمات رئيسة يدور المقال حولهاكيرفق الباحث   .2
اسم  :ركبذ  يتفكي مختصرة وافية، المراجع في النص،و  المصادرإلى  حاالتون اإلكيجب أن ت .1

 .بعد المقتبس مباشرةً  رقم الصفحة، النشر، سنة المؤلف،
 .و في نهاية البحث بترقيم متسلسلأل صفحة كتوضع الهوامش في نهاية   .7
 .جنبية في هامش الصفحةباللغة األو  في النصّ جنبية باللغة العربية مراجع األو  ر معلومات المصادركتذ  .9
يرتب ثبتها ترتيبًا الفبائيًا، حسب االسماء المشهورة و  المراجع في نهاية البحثو  يوضع فهرس للمصادر .1

اسم  ،(سودنط األفبال) تاب،كعنوان ال اسم المؤلف،: يلي ثباتها ماإتبًا يتبع في كانت  كفاذا   .للمؤلفين
 .السنة ان النشر،كاسم الناشر، م رقم الطبعة، المترجم،و أالشارح و  المحّقق

 :يلي ثباتها ماإانت مقاالت فيتبع في كذا  إّما إو 
 .العدد، السنة اسم المجلة، عنوان المقال، اسم المؤلف،

 .و غيرهاأتقبل المجلة البحوث التي سبق نشرها في أية مجلة علمية  ال

 .م لم تنشرأتسترجع سواء نشرت  الو  تردّ  صول البحوث المقّدمة للنشر الأ

 .والرمز البريدي البريدعنوان و  ترونيكالبريد االلو  ،رقم التلفونو  شهاداتهم،و  سمائهمأتب الباحثون كرجاء أن ي

 :جميع المراسالت الخاصة بمجلة اللغة العربية بالعنوانو  ترسل البحوث
 لعربيةمدير النشر لمجلة اللغة ا هادي كاويانيمحمد دانشگاه تهران  فارابيپرديس  - جاده قديم تهران - قم
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