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 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله
 

 : باشدری زیها  شامل قسمتدیمقاله با. ١
 

 ۀدی فهرست منابع، و چک، جهی نت،ی اصلۀ، بدن)خل، مقدّمهمد( درآمد ها، دواژهی کل،ی فارسۀدی چکعنوان،
 .یسیانگل

 
 . استسندهی نوۀ به عهدی و حقوقی سقم مطالب مقاله از جهت علمای صحّت تیمسئول. ٢
 
 بازگردانده یافتی دریها  مجلّه محفوظ است و مقالهیها برا  مقالهیراستاری وزی قبول و نایحق ردّ . ٣

 .نخواهند شد
 
 . مجلّه استیّۀری تحرئتی چاپ در مجلّه با هی مقاله برایی نهادییتأ. ٤
 
 . نباشدشتری صفحه ب٢٠حجم مقاله از . ٥
 
 . مجلّه با ذکر مأخذ آزاد استیها نقل و اقتباس از مقاله. ٦
 
 . کلمه باشد١٥٠ مقاله حداکثر یسی و انگلی فارسۀدیچک. ٧
 
 باال و یۀبا حاش) http://jitp.ut.ac.ir(مجلّه  دفتر تی موجود در سای طبق الگودبای ها-مقاله. ٨

  ١٣، با قلم Word طی در محمتر، ی سانت١ سطور-انی، و م٥/٤، چپ و راست ٥ نییپا
BNazaninیسیقلم انگل.  باشد١١ ۀ و منابع با همان قلم و اندازس،ی پانوده،ی شوند و چکپیتا 

Times New Roman ی فونت کمتر از قلم فارسکی با. 
 
 و ردگی-یشمارنده درون قالب قرار م. شوند-ی درج میی الفبابیابع با ذکر شمارنده و به ترتمن. ٩

 نام، سال انتشار درون سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ: ندیآ ی مبی ترتنی به ایشناخت  کتابیها داده
، ) جدا شودین فرع با دو نقطه از عنوایعنوان اصل (کیتالی اای کیرانیصورت ا پرانتز، عنوان کامل اثر به

 : نمونهیبرا.  محلّ انتشار، ناشر،ینام و نام خانوادگ: گردآورنده/ راستاریو/ مترجم
 
 ا،ی پارساندیحم: نی و تدومی تنظه،یشرح حکمت متعال:  مختومقیرح). ١٣٨٢( عبداللّه ،ی آملیجواد] ١[

 .قم، اسرا
 



 نام، سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ:  در فهرست منابع درج شوندبی ترتنیها به ا اطالعات مقاله. ١٠
 محلّ ک،یتالی اای کیرانی نام مجلّه به صورت اومه،یسال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گ

 :نمونه یبرا.  صفحات مربوط به مقالهۀفصل انتشار، شمار/ نشر، دوره، شماره، ماه
 
 تهران، ،ی، فلسفه و کالم اسالم» معدولهیای قضاانیروابط م: مکعب تقابل«). ١٣٩١( اسداللّه ،یفالح] ٧[

 .١٤٣-١٢٣، بهار و تابستان، صص١ ۀ، شمار٤٥سال 
 

 فهرست اختصاص داده نی در ایا  الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهبیکه منابع به ترت از آن پس. ١٠
 اثر مورد نظر ۀ صورت که شمارنی به ارد؛یگ یم مها انجا  شمارهنی بر اساس همیمتن شد، ارجاع درون
 اثر، به ۀ بود، پس از شمارازیهم ن) ها(  صفحهای/اگر به ذکر جلد و]. ٧: [ مانندشود، یدرون قالب ذکر م

 ۀ شمارۀجداکنند]. ٢٣، ص١، ج٢ [ای] ١٢٥، ص٧: [ مانندد،یآ ی صفحه مۀ جلد و شمارۀ شماربْیترت
 است، رگولیو  نقطهگر،یکدی آثار از یها  شمارهۀ جداکنندی است، ولگولری جلد و صفحه وۀاثر از شمار

 می از کوچک به بزرگ تنظیعی طبداد اعبیترت  آثار بهۀشمار]. ١٢٥، ص٧؛ ٢٣، ص١، ج٢[مانند 
 .شوند

 
 . آورده شودسی کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پانونی مانند صورت الت،یحیارجاعات توض. ١١
 

 ریو سا( خود ی مجلّه، با ذکر کامل نام و نام خانوادگری به سردبیا  نامهیّ الزم است طسندهینو. ١٢
 .دارد  خود را اعالم یکالکترونی- ی تلفن، و نشانۀ آدرس، شمار،ی علمۀ، رتب) همکار-سندگانینو

 
 ۀسندیه با نو مقالتی مقاله و تمام مکاتبات و مسئولۀ داشته باشد، ارائسندهی چند نویا چنانچه مقاله. ١٣

 . اوّل اختصاص داردۀسندی مقاله فقط به نوی اصلۀ صفحنیی در پاکی الکترونیدرج نشان. اوّل است
 

 .اهدا خواهد شد) ها(سندهی نسخه از مجلّه به نویک،  پس از چاپ مقاله. ١٤
 

 . استسندگانی نوی نام خانوادگیی مقاالت در مجلّه بر اساس نظم الفبابیترت. ١٥
 

»  انتشار مجالت دانشگاه تهرانۀنام وهیش« منطبق بر هی نشرنی نگارش و چاپ مقاالت در اضوابط. ١٦
الزم . http://journal.ut.ac.ir/?menu=2:  استی قابل بارگذارری زی نشانقیاست که از طر

 . کنندیروی از ضوابط آن پنامه وهی شنی اۀ محترم با مطالعسندگانیاست که نو
 
  

 
 
 



 کردیرو
 

های قرآن و حدیث افتخار دارد که در حوزۀ میراث حقیقی اسالم، یعنی قرآن و هشمجلۀ پژو
 .های ارزشمند محققان را منتشر سازدحدیث، مقاالت و پژوهش

یعنی ماترک من در » انّی تارک فیکم الثَقَلین کتاب هللا و عترتی«: اندپیامبر گرامی اسالم فرموده
 .و عترت خودمیان شما دو شیء نفیس است، کتاب خدا 
به عقیدۀ ما راه . های مبتنی بر قرآن و حدیث داللت دارداین حدیث شریف بر اهمیت پژوهش

 .رهایی از گمراهی و سرگردانی و رسیدن به سعادت دنیا و آخرت، تمسک به ا ین دو گوهر گرانبهاست
و اسالمی و تبیین صحیح عقاید و تعالیم دینی در همین دو حوزه نیز، مقاالتی که با رویکرد 

 .همچنین پاسخگویی به شبهات و اشکاالت، نوشته شده باشد، در اولویت است
اذا ظهرت البدع فعلی العالم ان یُظهر علمه فان لم یفعل «: در روایتی از پیامبر اکرم آمده است

گر ها آشکار شود پس بر عالم است که علم خویش را اظهار کند و ا یعنی چون بدعت. »فعلیه لعنة هللا
 .چنین نکرد، پس لعنت خدا بر او باد

 :های زیر برخوردار باشدهمچنین مقاله باید از ویژگی
  منابع و مآخذ آن معتبر و دست اول باشد-
 . موضوع مقاله کاربردی و مورد نیاز جامعه باشد-
 . نتایج و دستاوردهای مقاله چشمگیر و درخشان باشد-

های علوم قرآن و حدیث از خداوند ر تحقیق در زمینهتوفیق همۀ پژوهشگران محترم را در مسی
 .بزرگ مسئلت داریم
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