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راهنمای تهية مقاله
جاويدانخرد نشريهای تخصصي است و به بررسي مقالههايي ميپردازد كه:
 مرتبط با حکمت دينی ،اسالمی ،ايرانی و مبادي هنر مقدّس باشد. تحقیقی و تحلیلی ،و حاصل پژوهش و تفحص نويسنده و با موازين كامل پژوهشی ومعیارهاي مقاالت علمی باشد.
 به يکی از زبانهاي فارسی ،عربی ،انگلیسی ،فرانسه ،يا آلمانی نوشته شده باشد. متن و ترجمه مقاله در هیچ نشريه داخلی يا خارجی چاپ نشده باشد. حجم مقاله از  2266كلمه بیشتر نباشد و شامل عنوان ،چکیده (فارسی و انگلیسی)،كلید واژه ،طرح مسأله و موضوع ،متن مقاله و نتیجهگیري باشد.
 چکیده مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی حداكثر در  426كلمه تايپ شود.نويسنده مقاله داراي مدرک دكتري ،يا داراي سه تألیف تخصّصی منتشر شده باشد.
 ارسال  CVنويسنده همراه با مقاله الزامی است.ارجاعات مقاله به هر دو صورت ارجاع به پاورقی و ارجاع در متن ( )APAمورد قبول مجله
است.
 براي ارجاع به منابع ،بالفاصله پس از نقل قول ،نام خانوادگی نويسنده ،سال انتشاركتاب ،و صفحه منبع مورد نظر ،داخل پرانتز ذكر شود .مثال (نصر.)464 :4926،
 در مورد منابع غیرفارسی ،اطالعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود.فهرست منابع :در پايان مقاله ابتدا منابع فارسی و سپس منابع التین به ترتیب حروف الفبا و
براساس نام خانوادگی نويسنده بهصورت زير ذكر شود.
كتاب :نام خانوادگی نويسنده ،نام نويسنده ،نام كتاب (به ايرانیك) ،نام مترجم ،نام ناشر ،محل
انتشار ،تاريخ انتشار.
مقاله :نام خانوادگی نويسنده ،نام نويسنده( ،تاريخ انتشار) ،عنوان مقاله ،نام مجله ،جلد ،شماره
و صفحه.
بررسي و چاپ مقاله
 ارسال مقاله از طريق سامانه مجله به آدرس  www. javidankherad.irو با فرمت .docxضروري است نويسندگان محترم ،در زمان ارسال مقاله نام ،نام خانوادگی ،نشانی پستی،
شماره تلفن ،آدرس پست الکترونیکی خود را در سامانه تکمیل نمايند.
 مقاله ،ابتدا توسط هیأت تحريريه بررسی خواهد شد و در صورتی كه مناسب تشخیصداده شود براي ارزيابی به  9نفر از داورانی كه صاحبنظر باشند ارسال خواهد شد.
 حق رد يا پذيرش مقاله و نیز ويرايش آن براي نشريه محفوظ است. مسئولیت مطالب هر مقاله از هر نظر به عهده نويسنده آن است. نويسندگانی كه مقالههاي خود را براي چاپ احتمالی به اين مجله میفرستند نبايد آن رابه جاي ديگري فرستاده باشند.
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