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 راهنمای تدوین و پذیرش مقاله

 
 : باشدری زیها  شامل قسمتدی بامقاله

 فهرست منابع ، جهی طرح مسئله، شرح موضوع، نتای مقدمه ق،ی تحقنهیشیها، پ  واژهدی کل،ی فارسۀدیعنوان، چک. 1
 .یسی انگلۀدیو چک

   متعهد به نشر آنسندهی بوده، قبالً منتشر نشده و نوعی بدیصل پژوهش است که حای قابل بررسییها تنها مقاله. 2
 . ارائه شودگری دیها زمان به مجله  همدی نبا،ی ارسالیها ضمناً مقاله.  نباشدگری دیدر جا

 . استسندهی نوۀ به عهدی و حقوقی صحت و سقم مقاله به لحاظ علمتیمسئول. 3
 . بازگردانده نخواهد شدیافتی دریها  مجله محفوظ است، و مقالهیها برا له مقایراستاری وزی قبول و نایحق ردّ . 4
 . مجله استیۀری تحرأتی چاپ در مجله، پس از نظر داوران با هی مقاله برایی نهادییتأ. 5
 . نباشدشتری صفحه ب20حجم مقاله از . 6
 . مجله، با ذکر مأخذ آزاد استیها نقل و اقتباس از مقاله. 7
 . کلمه باشد150 مقاله حداکثر یسی و انگلیرس فاۀدیچک. 8
 یها  و دادهردگی یشمارنده درون قالب قرار م. شوند ی درج میی الفبابیمنابع با ذکر شمارنده و به ترت. 9

 نام، سال انتشار درون پرانتز، عنوان کامل سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ: ندیآ ی مبی ترتنی به ایشناخت کتاب
: گردآورنده/ راستاریو/ ، مترجم) جدا شودی با دو نقطه از عنوان فرعیعنوان اصل (کیتالی اای کیرانیصورت ا اثر به

 : نمونهیبرا.  محلّ انتشار، ناشر،ینام و نام خانوادگ
 . قم، اسراا،ی پارساندیحم: نی و تدومی تنظه،یشرح حکمت متعال:  مختومقیرح). 1382( عبداللّه ،ی آملیجواد] 1[

 نام، سال انتشار سنده،یشهرت نو/ ینام خانوادگ:  در فهرست منابع درج شوندبی ترتنیها به ا اطالعات مقاله. 10
 محلّ نشر، دوره، شماره، ک،یتالی اای کیرانی نام مجلّه به صورت اومه،یدرون پرانتز، عنوان کامل مقاله درون گ

 :نمونه یبرا.  صفحات مربوط به مقالهۀفصل انتشار، شمار/ ماه
، 45 تهران، سال ،ی، فلسفه و کالم اسالم» معدولهیای قضاانیروابط م: مکعب تقابل«). 1391( اسداللّه ،یفالح] 7[

 .143-123، بهار و تابستان، صص1 ۀشمار
 فهرست اختصاص داده شد، ارجاع نی در ایا  الفبا فهرست شدند و به هر اثر شمارهبیکه منابع به ترت از آن پس. 11

 اثر مورد نظر درون قالب ذکر ۀ صورت که شمارنی به ارد؛یگ یها انجام م  شمارهنی بر اساس همیمتن درون
 جلد و ۀ شماربْی اثر، به ترتۀ بود، پس از شمارازیهم ن) ها(  صفحهای/اگر به ذکر جلد و]. 7: [ مانندشود، یم

 جلد و صفحه ۀ اثر از شمارۀار شمۀجداکنند]. 23، ص1، ج2 [ای] 125، ص7: [ مانندد،یآ ی صفحه مۀشمار
]. 125، ص7؛ 23، ص1، ج2[ است، مانند رگولیو  نقطهگر،یکدی آثار از یها  شمارهۀ جداکنندی است، ولرگولیو

 . شوندمی از کوچک به بزرگ تنظیعی طبداد اعبیترت  آثار بهۀشمار
 . آورده شودسیانو کلمات، شرح اصطالحات و مانند آن در پنی مانند صورت الت،یحیارجاعات توض.12
  سندگانی نوریو سا( خود ی مجله، با ذکر کامل نام و نام خانوادگری به سردبیا  نامهی الزم است طسندهینو. 13

 .دارد  خود را اعالم یکالکترونی  پستی تلفن و دورنگار و نشانۀ آدرس، شمار،ی علمۀ، رتب)همکار
.  اول استۀسندی مقاله با نوتی مقاله و تمام مکاتبات و مسئولۀ داشته باشد، ارائسندهی چند نویا چنانچه مقاله. 14

 مقاله، فقط به ی اصلۀ صفحنیی در پاکی الکترونی و نشاندآی ی مسندگانی مسؤول نفر اول نوسندهینام نو
 . اول اختصاص داردۀسندینو
 .اهدا خواهد شد) ها(سندهی نسخه از مجله به نوکی،  پس از چاپ مقاله. 15



 . مرتب شده استسندگانی نوی نام خانوادگییمقاالت در مجله بر اساس نظم الفبا بیترت. 16
است که از »  انتشار مجالت دانشگاه تهرانۀنام وهیش« منطبق بر هی نشرنیضوابط نگارش و چاپ مقاالت در ا. 17

 سندگانیالزم است که نو http://journal.ut.ac.ir/?menu=2:  استی قابل بارگذارری زی نشانقیطر
 . کنندیروی از ضوابط آن پنامه وهی شنی اۀمحترم با مطالع
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