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راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 1مقاله باید شامل قسمتهای زیر باشد:
عنوان ،چكيدة فارسي ،کليدواژهها ،درآمد (مدخل ،مقدّمه) ،بدنة اصلي ،نتيجه ،فهرست منابع ،و چكيدة
انگليسي
 2مسئوليت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمي و حقوقي به عهدة نویسنده است
 3حق ردّ یا قبول و نيز ویراستاری مقالهها برای مجلّه محفوظ است و مقالههای دریافتي بازگردانده
نخواهند شد
 4تأیيد نهایي مقاله برای چاپ در مجلّه با هيئت تحریریّة مجلّه است
 5حجم مقاله از  20صفحه بيشتر نباشد
 6نقل و اقتباس از مقالههای مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است
 7چكيدة فارسي و انگليسي مقاله حداکثر  150کلمه باشد
 8مقالهها باید طبق الگوی موجود در سایت دفتر مجلّه ( )http://jitp.ut.ac.irبا حاشية باال و پایين ،5
چپ و راست  ،4/5و ميانسطور  1سانتيمتر ،در محيط  ،Wordبا قلم  BNazanin 13تایپ شوند و
چكيده ،پانویس ،و منابع با همان قلم و اندازة  11باشد قلم انگليسي  Times New Romanبا یک
فونت کمتر از قلم فارسي
 9منابع با ذکر شمارنده و به ترتيب الفبایي درج ميشوند شمارنده درون قالب قرار مي گيرد و
دادههای کتابشناختي به این ترتيب ميآیند :نام خانوادگي /شهرت نویسنده ،نام ،سال انتشار درون
پرانتز ،عنوان کامل اثر بهصورت ایرانيک یا ایتاليک (عنوان اصلي با دو نقطه از عنوان فرعي جدا شود)،
مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام خانوادگي ،محلّ انتشار ،ناشر برای نمونه:
[ ]1جوادی آملي ،عبداللّه ( )1382رحيق مختوم :شرح حكمت متعاليه ،تنظيم و تدوین :حميد
پارسانيا ،قم ،اسرا
 10اطالعات مقالهها به این ترتيب در فهرست منابع درج شوند :نام خانوادگي /شهرت نویسنده ،نام،
سال انتشار درون پرانتز ،عنوان کامل مقاله درون گيومه ،نام مجلّه به صورت ایرانيک یا ایتاليک ،محلّ
نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شمارة صفحات مربوط به مقاله برای نمونه:
[ ]7فالحي ،اسداللّه (« )1391مكعب تقابل :روابط ميان قضایای معدوله» ،فلسفه و کالم اسالمي،
تهران ،سال  ،45شمارة  ،1بهار و تابستان ،صص143-123
 11پساز آنکه منابع به ترتيب الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهای در این فهرست اختصاص داده
شد ،ارجاع درونمتني بر اساس همين شمارهها انجام ميگيرد؛ به این صورت که شمارة اثر مورد نظر
درون قالب ذکر ميشود ،مانند ]7[ :اگر به ذکر جلد و/یا صفحه(ها) هم نياز بود ،پس از شمارة اثر ،به

ترتيبْ شمارة جلد و شمارة صفحه ميآید ،مانند ،7[ :ص ]125یا [ ،2ج ،1ص ]23جداکنندة شمارة
اثر از شمارة جلد و صفحه ویرگول است ،ولي جداکنندة شمارههای آثار از یكدیگر ،نقطهویرگول است،
مانند [ ،2ج ،1ص23؛  ،7ص ]125شمارة آثار بهترتيب اعداد طبيعي از کوچک به بزرگ تنظيم
شوند
 12ارجاعات توضيحي ،مانند صورت التين کلمات ،شرح اصطالحات و مانند آن در پانویس آورده شود
 13نویسنده الزم است طيّ نامهای به سردبير مجلّه ،با ذکر کامل نام و نام خانوادگي خود (و سایر
نویسندگان همكار) ،رتبة علمي ،آدرس ،شمارة تلفن ،و نشاني الكترونيكي خود را اعالم دارد
 14چنانچه مقالهای چند نویسنده داشته باشد ،ارائة مقاله و تمام مكاتبات و مسئوليت مقاله با نویسندة
اوّل است درج نشاني الكترونيک در پایين صفحة اصلي مقاله فقط به نویسندة اوّل اختصاص دارد
 15پس از چاپ مقاله ،یک نسخه از مجلّه به نویسنده(ها) اهدا خواهد شد
 16ترتيب مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبایي نام خانوادگي نویسندگان است
 17ضوابط نگارش و چاپ مقاالت در این نشریه منطبق بر «شيوهنامة انتشار مجالت دانشگاه تهران»
است که از طریق نشاني زیر قابل بارگذاری است http://journal.ut.ac.ir/?menu=2 :الزم است که
نویسندگان محترم با مطالعة این شيوهنامه از ضوابط آن پيروی کنند

رویکرد
مجلة پژوهش های قرآن و حدیث افتخار دارد که در حوزة ميراث حقيقي اسالم ،یعني قرآن و حدیث،
مقاالت و پژوهشهای ارزشمند محققان را منتشر سازد
پيامبر گرامي اسالم فرمودهاند« :انّي تارك فيكم الثَقَلين کتاب اهلل و عترتي» یعني ماترك من در
ميان شما دو شيء نفيس است ،کتاب خدا و عترت خود
این حدیث شریف بر اهميت پژوهشهای مبتني بر قرآن و حدیث داللت دارد به عقيدة ما راه
رهایي از گمراهي و سرگرداني و رسيدن به سعادت دنيا و آخرت ،تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست
در همين دو حوزه نيز ،مقاالتي که با رویكرد تبيين صحيح عقاید و تعاليم دیني و اسالمي و
همچنين پاسخگویي به شبهات و اشكاالت ،نوشته شده باشد ،در اولویت است
در روایتي از پيامبر اکرم آمده است« :اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل
فعليه لعنة اهلل» یعني چون بدعتها آشكار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گر
چنين نكرد ،پس لعنت خدا بر او باد
همچنين مقاله باید از ویژگيهای زیر برخوردار باشد:
 منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد موضوع مقاله کاربردی و مورد نياز جامعه باشد نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگير و درخشان باشدتوفيق همة پژوهشگران محترم را در مسير تحقيق در زمينههای علوم قرآن و حدیث از خداوند
بزرگ مسئلت داریم
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