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 شرکاء کی خدمت میں چند ضروری گزارشات

اور سماجی ضروریات کے مطابق علمی  لہ ہے جو عصری  اسالمیکا سہ لسانی ششماہی رسا ا  یکٹ ا

ہتری کی خاطر معزز  ا ہے۔رسالے کی ب نجام دے رہ اور تحقیقی مضامین شائع کرنے کی خدمت سرا

ایات کوسامنے شر د ذیل ہ ہ کی ترتیب کے وقت مندرجہ  ل ا کاء کی خدمت میں گزارش ہے کہ مق

 رکھیں۔

ہونا ضروری ہے۔ .1 فادیت کا حامل  ا اور  یقی ،طبع زاد،غیرمطبوعہ   مقالے کا تحق

لہ نگار کی طرف منسوب ہوگی جس کے  .2 ا ویہ فکر مق اور زا آراء  یان شدہ  ندر ب ا مقالے کے 

تھ مجلے کے مدیر کا متفق  یہ کہ علمی سرقہسا ہیں۔مزید  ابت  (plagiarism)ہونا ضروتی ن ث

۔ ہوگا ا  لہ نگار ہی کو کرن ا ا مق من ائج کا سا نت دہی اور   ہونے پر جواب 

لت  .3 یقی مقالے کی طوا ہ  0555سے لے کر  0555تحق ل ا ہیے۔مق حروف کے درمیان ہونی چا

لہ نگ ا بتدائی صفحہ پر جلی اور موٹے حروف میں مقالے کا عنوان ،مق ا اور کے  م  ا ن ار کا

بعد  اسی صفحے کے فٹ نوٹ پر اس کا عہدہ وپتہ وغیرہ درج  اس کے  ہیے۔ ا چا درج ہون

دہ )مقالے کی تلخیص  ا ادہ سے زی نگریزی زبان میں درج ( حروف پر مشتمل ہو 255جو زی ا

ہیے۔  ہونی چا

لئے  .4 ا چاہیے۔ MS Word 2007لکھنے کے  ن ا ن پ ا  طرز تحریر 

ئز  اردو مقالے میں متن کے لئے فونٹ .0 لئے  14سا لہ جات کے  ،اسی طرح 12جبکہ حوا

فونٹ سائز  نگریزی مقالے میں متن کے لئے  لئے  12ا لہ جات کے  ا چاہیے۔ 15اور حوا  ہون

اور کتاب کا  .6 م پہلے  ا ن ہیے جس کے تحت مصنف کا  ا چا ن ا ن پ ا ز  ندا ا لہ دیتے وقت شکاگو  حوا

ا ہوگا۔ بعد میں ذکر کرن م  ا  ن

یار حاصل ہوگا کہ وہ .7 الے کو اشاعت کے لئے قبول کرے  مدیر کو اخت کسی موصول شدہ مق

ا  ہ ی ف اور مناسب اضا اندر ضروری  ں مقالے کے  بر آ د  قرار دے۔مزی اشاعت  ابل  ق ا ن ا بوجوہ  ی

۔ ہوگا  ترمیم کا حق بھی مدیر کو حاصل 

ڈیشنل  .0 لہ ٹری ا اسی طرح عربی مق ۔ ا ہوگا ن ا ن پ ا لئے جمیل نوری نستعلیق طرز  اردو مقالے کے 

لہ اریبک میں جبکہ  ا نگریزی مق میں بھیجنا الزمی ہوگا۔عالوۃ اس  (Times New Roman)ا

۔ ہوگا قبول  قابل  ا ن ا  بھیجن پیج اور پی ڈی ایف صورت میں  ہ ان  ل ا  کے مق

ایک عدد سافٹ کافی  .9 اتی ای  (plagiarism Free Certificate)مقالے کی  پنے ذ ا سمیت 

بھیجی جائے۔ ہ پر   میل سے مندرجہ ذیل پت

الحق   ڈاکٹر سمیع 

ا  یکٹ ا ہ  یقی مجل مدیر ششماہی تحق

 اسالمیکا
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