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  رهنگ و انديشه اسالميصاحب امتياز: پژوهشگاه ف

 اكبر رشاد ول: عليؤمدير مس

 مازار عباس عربسردبير: 

 حسين غفورزاده دبير تحريريه و مدير اجرايي: 

  ترتيب حروف الفبا):  (بهت تحريريه ئاعضاي هي
ر / دكتـ عشري (دانشيار دانشگاه پيام نور) / دكتر صادق بختياري (استاد دانشگاه اصفهان)  دكتر ابوالقاسم اثني

دكتـر  وش (دانشـيار دانشـگاه تهـران) /     مازار (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي) / دكتر اسداهللا فرزين عباس عرب
) / دانشـگاه امـام صـادق    دانشـيار مقدم ( رضا مصباحي غالمدكتر ) / قمدانشگاه يار دانشفرد ( سعيد فراهاني

دانشگاه  استادمي) / دكتر ميثم موسايي (سيدعباس موسويان (دانشيار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالدكتر 
يار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسـالمي)/ دكتـر حسـين نمـازي     دانشي (سيدحسين ميرمعزدكتر تهران) / 

  (استاد دانشگاه شهيد بهشتي).  
  
  
  
  

  نيا ويراستار: سيداكبر سيدي                            
  ن رنجبرمحسمترجم انگليسي:     محمد صفري: مترجم عربي

  37185 ـ 179 ، صندوق پستي:37602997 :نمابر 37602995: ، تلفنخرداد، كوچه شهيد ميثمي 15بلوار  قم: :فصلنامهنشاني 
  88764792، نمابر:  88734863ـ  4تلفن: ، 2، پالك پژوهشگاه، خيابان )بخارست(تهران: خيابان شهيد بهشتي احمد قصير 

r/  .iict.ac.i//eghtesad:http

..@:. iraciicteghtesadmailE  

 13145 ـ 44 صندوق پستي: 88153282ـ  88153555مركز توزيع و فروش: هاي  تلفن

كميسيون نشريات 22/10/88مورخ  1757/11/3و گواهي شماره16/8/86مورخ6817/3به استناد گواهي شماره
  .دارد پژوهشي -علمي فصلنامة اقتصاد اسالمي درجه ،آوري) علمي كشور (وزارت علوم، تحقيقات و فن

  شود. تصاد اسالمي ايران منتشر ميفصلنامه اقتصاد اسالمي با همكاري انجمن اق



  
  
  

  راهنماي تنظيم و ارسال مقاالت

 رعايت شود: ذيللطفاً به هنگام تنظيم مقاالت موارد 

 د.يكنخود را قيد   خانوادگي، ميزان تحصيالت، رتبه علمي نويسنده و مترجم، شغل، نشاني، كد پستي و شماره تلفن  نام، نام. 1

كيفيـت   بـا (شـده    چيني . مقاالت را روي يك طرف هر برگ، با رعايت فاصله مناسب بين سطرها و خوانا و حروف2
 د.كنيبه همراه ديسكت آن ارسال  ،)قابل قبول

 اي نباشد. كلمه 350چيني شده  صفحه حروف 25. حجم هر مقاله بيش از 3

 آن به همين مقدار. و عربي ه چكيده انگليسيكلمه به همرا 150. چكيده فارسي مقاله، حداكثر در 4

  . واژگان كليدي فارسي و معادل انگليسي آنها.5
  .JELبندي  . طبقه6
 چاپ شده باشد.و مجموعه مقاالت . مقاله ارسالي نبايد در هيچ نشريه داخلي يا خارجي 7

 شد.فرستاده شده با ي ديگرها يا مجموعه ها مجله. مقاله ارسالي نبايد همزمان به 8

 است. ي. درج معادل التين اسامي، و اصطالحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضرور9

، 1357مظفر، ( خانوادگي نويسنده، تاريخ انتشار و شماره صفحه  منابع مورد استفاده، در متن به اين شكل نوشته شود، نام. 10
 شود:ذيل تنظيم   خانوادگي نويسنده، به شكل  بر حسب حروف الفبايي نام) و فهرست منابع در آخر مقاله 194ص

، جلـد   شـماره نـام متـرجم؛    ؛نام كتـاب  ؛خانوادگي، نام نويسنده نام براي كتاب: )أ
 .تاريخ انتشار نام ناشر، :محل انتشار، شماره چاپ

 ،نـام مجلـه   نام متـرجم؛  ،»عنوان مقاله« ؛خانوادگي، نام نويسنده نام براي مقاله: )ب
  .  ، شماره صفحه آغاز و پايان مقالهانتشار، تاريخ مجله  رهشمادوره يا سال، 

شـماره   و »همان«منابع، به كلمه بالفاصله است در صورت تكرار  ذكر شايان تذكر:
در صورت تعدد آثار منتشره در سال واحد همچنين  شود. مي بسندهجلد و صفحه 

 و... متمايز »ج« ،»ب«، »الف«انتشار با حروف   از يك مؤلف، جهت نماياندن ترتيب
 د.گرد مي

 هاي مجله نيسـت  اقتصاد اسالمي، لزوماً بيان ديدگاه فصلنامة علمي پژوهشي مقاالت و مطالب منتشره در 
 غير موضوعات اقتصاد اسالمي و غير اقتصاد ايران با راهكارهاي اسالمي معذور  مجله از پذيرش مقاالت

اصـل مقـاالت ارسـالي بازگردانـده      الب آزاد اسـت  مط مقاالت و  مجله در تلخيص و ويرايش است 
  است. نقل مطالب و تصاوير با ذكر مأخذ بالمانع شود  نمي
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وابسته به وزارت علوم، تحقيقات  )ISC( فصلنامه علمي پژوهشي اقتصاد اسالمي در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم

اطالعات علمي  هاي در پايگاه همچنينو  http://www.srlst.comو  www.isc.gov.irو فناوري به نشاني 
و پايگاه مجالت تخصصي نور وابسته به مركز تحقيقاتي علوم   www.sid.irي به نشان )SID( جهاد دانشگاهي

  شود. مي نمايه www.noormags.com) به نشاني CRCISاسالمي (
  است.) IFرساني علوم و فناوري داراي ضريب تأثير ( اي اطالع شايان ذكر است اين فصلنامه بنا به گواهي مركز منطقه

، http://magazines.iict.ir/eghtesadهاي  اقتصاد اسالمي در سايتدر ضمن فصلنامه علمي پژوهشي 
www.iict.ir ،http://www.magiran.com ،www.noormags.com ،www.isc.gov.ir  و

http://www.srlst.com .قابل دسترسي است  


