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 هراهنمای تدوین و پذیرش مقال

 
 باشد: ریز یها شامل قسمت دیمقاله با  1

 ةديفهرست منابع، و چك ، جهينت ،ياصل ةدرآمد )مدخل، مقدّمه(، بدن ها، دواژهيکل ،يفارس ةديچك عنوان،
  يسيانگل

 
 است  سندهینو ةبه عهد يو حقوق يسقم مطالب مقاله از جهت علم ایصحّت  تي  مسئول2
بازگردانده  يافتیدر یها مجلّه محفوظ است و مقاله یها برا مقاله یراستاریو زيقبول و ن ای  حق ردّ 3

 نخواهند شد 
 
 مجلّه است  یّةریتحر ئتيچاپ در مجلّه با ه یمقاله برا یينها دیي  تأ4
 
 نباشد  شتريصفحه ب 20  حجم مقاله از 5
 
 مجلّه با ذکر مأخذ آزاد است  یها   نقل و اقتباس از مقاله6
 
 کلمه باشد  150مقاله حداکثر  يسينگلو ا يفارس ةدي  چك7
 
، 5 نیيباال و پا ية( با حاشhttp://jitp.ut.ac.irدفتر مجلّه ) تیموجود در سا یطبق الگو دبای ها  مقاله8

شوند و  پیتا  13BNazanin، با قلم Word طيدر مح متر، يسانت 1 سطوراني، و م5/4چپ و راست 
 کیبا  Times New Roman يسيباشد  قلم انگل 11 ةو اندازو منابع با همان قلم  س،یپانو ده،يچك

  يفونت کمتر از قلم فارس
 
و  ردگي ي  شمارنده درون قالب قرار مشونديدرج م یيالفبا بي  منابع با ذکر شمارنده و به ترت9

ن نام، سال انتشار درو سنده،ی/ شهرت نوي: نام خانوادگندیآ يم بيترت نیبه ا يشناخت کتاب یها داده
جدا شود(،  يبا دو نقطه از عنوان فرع ي)عنوان اصل کيتالیا ای کيرانیصورت ا پرانتز، عنوان کامل اثر به

 نمونه: یمحلّ انتشار، ناشر  برا ،ي/ گردآورنده: نام و نام خانوادگراستاریمترجم/ و
 دي: حمنیو تدو ميتنظ ه،يمختوم: شرح حكمت متعال قي(  رح1382عبداللّه ) ،يآمل ی[ جواد1]

 قم، اسرا  ا،يپارسان
 

نام،  سنده،ی/ شهرت نويدر فهرست منابع درج شوند: نام خانوادگ بيترت نیها به ا   اطالعات مقاله10
محلّ  ک،يتالیا ای کيرانینام مجلّه به صورت ا ومه،يسال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گ

 :نمونه یصفحات مربوط به مقاله  برا ةنشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شمار
 ،ي، فلسفه و کالم اسالم«معدوله یایقضا انيمكعب تقابل: روابط م(  »1391اسداللّه ) ،ي[ فالح7]

  143-123، بهار و تابستان، صص1 ة، شمار45تهران، سال 
 

ت اختصاص داده فهرس نیدر ا یا الفبا فهرست شدند و به هر اثر شماره بيکه منابع به ترت از آن   پس11
اثر مورد نظر  ةصورت که شمار نیبه ا رد؛يگ يها انجام م شماره نيبر اساس هم يمتن شد، ارجاع درون

اثر، به  ةبود، پس از شمار ازي)ها( هم ن صفحه ای[  اگر به ذکر جلد و/7مانند: ] شود، يدرون قالب ذکر م



 ةشمار ة[  جداکنند23، ص1، ج2] ای [125، ص7مانند: ] د،یآ يصفحه م ةجلد و شمار ةشمار بْيترت
است،  رگولیو نقطه گر،یكدیآثار از  یها شماره ةجداکنند ياست، ول رگولیجلد و صفحه و ةاثر از شمار

 مياز کوچک به بزرگ تنظ يعيطب داداع بيترت آثار به ة[  شمار125، ص7؛ 23، ص1، ج2مانند ]
 شوند 

 
 آورده شود  سیت، شرح اصطالحات و مانند آن در پانوکلما نيمانند صورت الت ،يحي  ارجاعات توض12

 
 ریخود )و سا يمجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگ ريبه سردب یا نامه يّالزم است ط سندهی  نو13

 دارد  خود را اعالم  يكالكتروني يتلفن، و نشان ةآدرس، شمار ،يعلم ةهمكار(، رتب سندگانینو
 

 ةسندیمقاله با نو تيمقاله و تمام مكاتبات و مسئول ةداشته باشد، ارائ سندهیوچند ن یا   چنانچه مقاله14
 اوّل اختصاص دارد  ةسندیمقاله فقط به نو ياصل ةصفح نیيدر پا کيالكترون ياوّل است  درج نشان

 
 )ها( اهدا خواهد شد سندهینسخه از مجلّه به نو یک،    پس از چاپ مقاله15

 
 است  سندگانینو ينام خانوادگ یيه بر اساس نظم الفبامقاالت در مجلّ بي  ترت16

 
« انتشار مجالت دانشگاه تهران ةنام وهيش»منطبق بر  هینشر نی  ضوابط نگارش و چاپ مقاالت در ا17

  الزم است که http://journal.ut.ac.ir/?menu=2است:  یقابل بارگذار ریز ينشان قیاست که از طر
 کنند  یروياز ضوابط آن پ نامه وهيش نیا ةمحترم با مطالع سندگانینو



 کردیرو
های قرآن و حدیث افتخار دارد که در حوزة ميراث حقيقي اسالم، یعني قرآن و حدیث، مجلة پژوهش

 های ارزشمند محققان را منتشر سازد مقاالت و پژوهش
یعني ماترك من در « انّي تارك فيكم الثَقَلين کتاب اهلل و عترتي»اند: پيامبر گرامي اسالم فرموده

 ميان شما دو شيء نفيس است، کتاب خدا و عترت خود 
های مبتني بر قرآن و حدیث داللت دارد  به عقيدة ما راه این حدیث شریف بر اهميت پژوهش

 رهایي از گمراهي و سرگرداني و رسيدن به سعادت دنيا و آخرت، تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست 
تبيين صحيح عقاید و تعاليم دیني و اسالمي و ، مقاالتي که با رویكرد در همين دو حوزه نيز

 همچنين پاسخگویي به شبهات و اشكاالت، نوشته شده باشد، در اولویت است 
اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل »در روایتي از پيامبر اکرم آمده است: 

آشكار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا گر ها یعني چون بدعت«  فعليه لعنة اهلل
 چنين نكرد، پس لعنت خدا بر او باد 

 های زیر برخوردار باشد:همچنين مقاله باید از ویژگي
 منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد -
 موضوع مقاله کاربردی و مورد نياز جامعه باشد  -
 گير و درخشان باشد نتایج و دستاوردهای مقاله چشم -

های علوم قرآن و حدیث از خداوند توفيق همة پژوهشگران محترم را در مسير تحقيق در زمينه
 بزرگ مسئلت داریم 
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