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 و نگارش مقاالت نراهنمای تدوی
 

 مقاله قبالً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجالت دیگر ارسال نشده باشد.  .1

صفحه نباشد. طبیعی اسـت بـه مقـاالت     8تر از چینی شده و کمصفحه حروف 20حجم هر مقاله بیش از  .2

و از سمت چپ و  4شود. )حاشیه سفید صفحات از باال و پایین خارج از این محدوده ترتیب اثر داده نمی

 باشد.(متر میسانتی 3.5راست 

 های مربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زیر ذکر شود: ارجاع .3

 (.25، ص1385اثر، سال انتشار، شماره صفحه( مثال: )طاهری، )نام صاحب 

 فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:  .4

عنوان کتاب به صورت ایتالیک، شماره جلـد، نـام متـرجم یـا      ها: نام نویسنده )تاریخ انتشار(، کتاب -

 مصحح، محل انتشار: نام ناشر. 

، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قـم،  20ج  تفسیر المیزان،(، 1363مثال: طباطبایی، محمدحسین ) -

 دفتر انتشارات اسالمی

، نـام مجلـه، شـماره و    عنوان کامـل مقالـه بـا حـروف ایتالیـک     شار(، ها: نام نویسنده )تاریخ انتمقاله -

 های آغاز و پایان مقاله. مشخصات مجله، شماره صفحه

های فقهی، سال ششم، شماره پژوهش نقش اراده در رفع مسؤولیت،(، 1389مثال: طاهری، حبیب اهلل ) -

 .37 – 25اول، ص 

ز طریق سامانه نشریات الكترونیكـی دانشـگاه تهـران بـه     نویسندگان محترم می توانند مقاله های خود را ا .5

 ارسال نمایند. www.journals.ut.ac.irآدرس 

بنـدی  مقاالت باید حتماً از طریق سامانه ارسال شود و قبل از آن فونت و سایز مقاله مطابق با فایل قالـب  .6

 موجود در راهنمای نگارش تنظیم گردد.
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