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راهنمای تذوین و نگارش مقاالت
.1

همالِ لثالً دس ًـشیِ دیگشی تِ چاج ًشػیذُ یا ّوضهاى تشای هدالذ دیگش اسػال ًـذُ تاؿذ.

.2

حدن ّش همالِ تیؾ اص  22صفحِ حشٍفچیٌی ؿذُ ٍ کنزش اص  8صفحِ ًثاؿدذ .بثیؼدی اػدر تدِ همداالذ
خاسج اص ایي هحذٍدُ زشزیة اثش دادُ ًویؿَد (حاؿیِ ػفیذ صفحاذ اص تاال ٍ خاییي  ٍ 4اص ػدور چدح ٍ
ساػر  3.5ػاًسیهسش هیتاؿذ).

.3

اسخاعّای هشتَط تِ هٌاتغ دسٍى هسي ،تالفاصلِ خغ اص ًمل هطلة داخل خشاًسض تِ صَسذ صیش رکش ؿَد:
(ًام صاحةاثش ،ػال اًسـاس :ؿواسُ صفحِ) هثال( :باّشی.)25 :1385 ،

.4

فْشػر هأخز ،تِ زشزیة الفثایی ًام خاًَادگی ًَیؼٌذگاى ،دس اًسْای همالِ تِ ؿشح ریل آٍسدُ ؿَد:
 کسابّاً :ام ًَیؼٌذُ (زاسیخ اًسـاس) .ػٌَاى کساب تِ صَسذ ایسالید ،،ؿدواسُ خلدذً ،دام هسدشخن یداهصحح ،هحل اًسـاسً :ام ًاؿش.
 هثال :بثابثایی ،هحوذحؼیي ( .)1363زفؼیش الویضاى ،ج  ،22زشخوِ هحوذتالش هَػدَی ّودذاًی ،لدن:دفسش اًسـاساذ اػالهی.
 همالِّاً :ام ًَیؼٌذُ (زاسیخ اًسـداس) .ػٌدَاى کاهدل همالدِ تدا حدشٍف ایسالیدً ،،دام هدلدِ ،ؿدواسُ ٍهـخصاذ هدلِ ،ؿواسُ صفحِّای آغاص ٍ خایاى همالِ.
 هثال :باّشی ،حثیة اهلل (ً .)1389مؾ اسادُ دس سفغ هؼؤٍلیر ،خظٍّؾّای فمْی ،ػال ؿـن ،ؿدواسُاٍل ،ف .37 – 25

.5

ًَیؼٌذگاى هحسشم هی زَاًٌذ همالِ ّای خَد سا اص بشیدك ػداهاًِ ًـدشیاذ الوسشًٍیودی داًـدگاُ زْدشاى تدِ
آدسع  www.journals.ut.ac.irاسػال ًوایٌذ.

.6

هماالذ تایذ حسواً اص بشیك ػاهاًِ اسػال ؿَد ٍ لثل اص آى فًَر ٍ ػایض همالِ هطداتك تدا فایدل لالدةتٌدذی
هَخَد دس ساٌّوای ًگاسؽ زٌظین گشدد.
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ػداع خذای ػثحاى سا کِ ػْوی د ّشچٌذ ًاچیض د اص سػالر ػظین ٍ ػدسش

هؼشفدی

ثملیي سا تِ ػْذُ ها ًْاد .دٍ ثملی کِ هحصَل سػالر خیاهثش اػظن تشای ّذایر زضدویٌی
اهرّاػر ٍ دس یوی اص ًملّای طسف ٍ صیثای اهیش تیاى اهام ػلی چٌدیي اًؼوداع یافسدِ
اػر« :فَمَضی صلی اهلل علیه و آله لِسبیله وتَرک کتابَ اهللِ و اهلَ بیتهِ إمامَیه اليَختلفانِ وأخَوَيه
اليتخاذَالنِ ومُجِتَمِعَیه اليتفرقّان ( »...کـف الوحدّة اتي باٍٍع ،ف )238
هدلِ خظٍّؾًاهِ ثملیي تشای اًدام سػالر هزکَس اص خظٍّـگشاى اسخوٌدذ دػدَذ تدِ
ّوواسی ٍ اص هماالذ اػسَاس لشآًی ٍ حذیثی تدِ گشهدی اػدسمثال هدیکٌدذ زدا تدا اسصیداتی
دیذگاُّا ،اسائِ ًَآٍسیّا ٍ ًظشیِخشداصیّا داهٌِ خظٍّؾ سا دس ایي للوشٍ گؼسشؽ دٌّذ ٍ
صٍایای خٌْاى دس ایي ػشصِ سا آؿواس ػاصًذ .دػراًذسکاساى هدلِ ًیض تا اػسوذاد اص خذاًٍذ
تٌا داسًذ ضوي اسج ًْادى تِ زالؽ ًَیؼٌذگاى ٍ حفظ حمَق ٍ حشهر آًاى اص حشین دیدي
ٍ داً ؾ دفاع کٌٌذ ٍ هؼاػی خَد سا تشای اسزمای ػطح ػلوی هدلِ تِ کاس گیشًذ زا تِ ػْن
خَد خـٌَدی للة لذػی حضشذ ٍلیػصش(ػح) سا فشاّن آٍسًذ.
دس ایي خا تش خَد الصم هی داًن اص ّوِ ػضیضاًی کِ ها سا تشای تِ ثوش ًـؼسي ایي هدلدِ
یاسی کشدًذ زمذیش ٍ زـوش کٌین .اص خولِ :سیاػر هحسشم خدشدیغ فداساتی داًـدگاُ زْدشاى
خٌاب آلای دکسش همیوی ،اػضای هحسشم ّیأذ زحشیشیِ کِ تا لطف خَد دػَذ ها سا تدشای
ایي اهش خزیشفسٌذ ،اػضای هحسشم گشٍُ ػلَم لشآى ٍ حذیث خشدیغ فاساتی کِ همذهاذ ایدي
کاس سا فشاّن کشدًذ ٍ تِ بَس ٍیظُ اص تشادس اسخوٌذ خٌاب آلای دکسدش دطآتداد دتیدش هحسدشم
ػلوی هدلِ کِ ػْن تؼضایی دس اًدام ایي کاس داسًذ ٍ ًیدض هدذیش داخلدیٍ ،یشاػدساساى ٍ ...
خذاًٍذ تِ ّوِ آًاى زَفیك سٍصافضٍى ػٌایر فشهایذ.

