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راهنمای تدوین و نگارش مقاالت
.1

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

.2

حجم هر مقاله بیش از  20صفحه حروفچینی شده و کمتر از  8صفحه نباشدد .ببیعدی اسده بده مقداالت
خارج از این محدوده ترتیب اثر داده نمیشود (حاشیه سفید صفحات از باال و پایین  4و از سدمه چدو و
راسه  3.5سانتیمتر میباشد).

.3

ارجاعهای مربوط به منابع درون متن ،بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زیر ذکر شود:
(نام صاحباثر ،سال انتشار :شماره صفحه) مثال( :باهری.)25 :1385 ،

.4

فهرسه مآخذ ،به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان ،در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:
 کتابها :نام نویسنده (تاریخ انتشار) .عنوان کتاب به صورت ایتالید ،،شدماره جلدد ،ندام متدرجم یدامصحح ،محل انتشار :نام ناشر.
 مثال :بباببایی ،محمدحسین ( .)1363تفسیر المیزان ،ج  ،20ترجمه محمدباقر موسدوی همددانی ،قدم:دفتر انتشارات اسالمی.
 مقالهها :نام نویسنده (تاریخ انتشدار) .عندوان کامدل مقالده بدا حدروف ایتالید ،،ندام مجلده ،شدماره ومشخصات مجله ،شماره صفحههای آغاز و پایان مقاله.
 مثال :باهری ،حبیب اهلل ( .)1389نقش اراده در رفع مسؤولیه ،پژوهشهای فقهی ،سال ششم ،شدمارهاول ،ص .37 – 25

.5

نویسندگان محترم می توانند مقاله های خود را از برید سدامانه نشدریات الوترونیودی دانشدگاه تهدران بده
آدرس  www.journals.ut.ac.irارسال نمایند.

.6

مقاالت باید حتماً از بری سامانه ارسال شود و قبل از آن فونه و سایز مقاله مطداب بدا فایدل قالدببنددی
موجود در راهنمای نگارش تنظیم گردد.
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معرفدی

ثقلین را به عهده ما نهاد .دو ثقلی که محصول رساله پیامبر اعظم برای هدایه تضدمینی
امههاسه و در یوی از نقلهای ژرف و زیبای امیر بیان امام علی چندین انعوداس یافتده
اسه« :فَمَضی صلی اهلل علیه و آله لِسبیله وتَرک کتابَ اهللِ و اهلَ بیتهِ إمامَین اليَختلفانِ وأخَوَين
اليتخاذَالنِ ومُجْتَمِعَین اليتفرقّان ( »...کشف المحجّة ابن باووس ،ص )238
مجله پژوهشنامه ثقلین برای انجام رساله مذکور از پژوهشگران ارجمندد دعدوت بده
همواری و از مقاالت استوار قرآنی و حدیثی بده گرمدی اسدتقبال مدیکندد تدا بدا ارزیدابی
دیدگاهها ،ارائه نوآوریها و نظریهپردازیها دامنه پژوهش را در این قلمرو گسترش دهند و
زوایای پنهان در این عرصه را آشوار سازند .دسهاندرکاران مجله نیز با استمداد از خداوند
بنا دارند ضمن ارج نهادن به تالش نویسندگان و حفظ حقوق و حرمه آنان از حریم دیدن
و دانش دفاع کنند و مساعی خود را برای ارتقای سطح علمی مجله به کار گیرند تا به سهم
خود خشنودی قلب قدسی حضرت ولیعصر(عج) را فراهم آورند.
در این جا بر خود الزم می دانم از همه عزیزانی که ما را برای به ثمر نشستن این مجلده
یاری کردند تقدیر و تشور کنیم .از جمله :ریاسه محترم پدردیس فدارابی دانشدگاه تهدران
جناب آقای دکتر مقیمی ،اعضای محترم هیأت تحریریه که با لطف خود دعوت ما را بدرای
این امر پذیرفتند ،اعضای محترم گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی که مقدمات ایدن
کار را فراهم کردند و به بور ویژه از برادر ارجمند جناب آقای دکتدر دژآبداد دبیدر محتدرم
علمی مجله که سهم بسزایی در انجام این کار دارند و نیدز مددیر داخلدی ،ویراسدتاران و ...
خداوند به همه آنان توفی روزافزون عنایه فرماید.

