
 

 

 

 

      

 اهليئة التحريرية:     
 

 عداد املدرسني(إ)أستاذ جبامعة  صادق آئينه وند:
 )أستاذ جبامعة طهران( محمدعلي آذرشب:

 عداد املدرسني(إ)أستاذ مشارك جبامعة  خليل پرويني:
 )أستاذ جبامعة شرياز( سيدمحمدمهدي جعفري:

 )أستاذ جبامعة طهران( فيروز حريرچي:
 )أستاذ مشارك جبامعة طهران( عباس رضائي:غالم 

 )أستاذ مشارك جبامعة طهران( محمود شکيب:
 )أستاذ جبامعة تربيت معّلم( حامد صدقي:

 )أستاذ جبامعة فردوسي مشهد( محمد فاضلي:
 راك(أ)أستاذ مشارك جبامعة  قاسم مختاري:
 ستاد مشارك جبامعة شرياز(أ)  ميرقادري:سيد فضل اهلل

 )أستاذ جبامعة العالمة الطباطبائي( ظام تهراني:نادر ن
 

 املراكز االستنادية اليت تتم فهرسة هذه اجمللة فيها:

 journals.ut.ac.ir ة جبامعة طهرانيترونكااللالصحف واجملالت  قاعدة

 www.isc.gov.ir سالميلعلوم العامل اإل يةاالستناد القاعدة

 www.srlst.com علوماتامل نولوجياكلعلوم وتل يقليمز اإلكرامل

 www.sid.ir " للمعلومات العلميةاجلهاد اجلامعي" قاعدة

 www.magiran.com عن اجلرائد والصحف واجملالت األهليةاملعلومات  كبن

 www.noormags.com لنور للمجالت التخصصيةقاعدة ا
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 جملة اللغة العربية وآداهبا
 األول  ، العدداحلادية عشرالسنة 
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عن جلنة تقييم املنشورات العلمية يف الدولة )إيران( خالل  2196/11/3برقم وفقا للقرار الصادر 

اعتبار جملة اللغة العربية  مت 2010مارس1431/15ربيع األوّل28املوافق لـ 24/12/1388االجتماع املؤرخ 

 وآداهبا جملة تتوفر فيها الشروط الالزمة للحصول على درجة علمية حمكّمة.



 قبولهاو ن المقاالتيشروط تدو

 

لجامعة طهران. تنشر  ةالتابع فارابيتصدر عن فرديس محّكمة لمية ع 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) ورقوجه واحد من على يقدم البحث مطبوعًا من ثالث نسخ،  .1
 .(16) نطفالمقال بوعنوان  (14)

 صفحات. 8تقّل  الو  صفحة 20تتجاوز الصفحات المطبوعة  ال .2
ر فيه كلمة مطبوعاً يذ ك 150-100 االنجليزية في حدودو  يرفق الباحث ملخصاً للبحث باللغتين العربية .3

 بنيته.و  موضوع المقال
 مات رئيسة يدور المقال حولها.لكيرفق الباحث   .4
اسم  ر:كبذ  يتفكي مختصرة وافية، المراجع في النص،و  المصادرإلى  حاالتون اإلكيجب أن ت .5

 بعد المقتبس مباشرًة. رقم الصفحة، النشر، سنة المؤلف،
 و في نهاية البحث بترقيم متسلسل.أل صفحة كتوضع الهوامش في نهاية   .6
 جنبية في هامش الصفحة.باللغة األو  جنبية باللغة العربية في النصّ مراجع األو  ر معلومات المصادركتذ  .7
يرتب ثبتها ترتيباً الفبائياً، حسب االسماء المشهورة و  المراجع في نهاية البحثو  يوضع فهرس للمصادر .8

 .سود(نط األف)بال تابكعنوان ال (.ة)السن يلي: اسم المؤلف ثباتها ماإتبًا يتبع في كانت  كفاذا   للمؤلفين.
 .اسم الناشرمكان النشر:  رقم الطبعة، و المترجم،أالشارح و  اسم المحّقق

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

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

 .م لم تنشرأتسترجع سواء نشرت  الو  تردّ  ث المقّدمة للنشر الصول البحو أ

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

 jal_lq@ut.ac.ir على البريد االلكتروني:جميع المراسالت الخاصة بمجلة اللغة العربية و  ترسل البحوث

 journals.ut.ac.ir :لياالت الجامعة بالعنوان ترونية لمنشوراتكاالل  المحطة إلى  و بالمراجعةأ
 

 

 


