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*هقاالت گَیای آساء ٍ ًظشات ًَیسٌذگاى هحتشم 

 تاضذ. ًقل هطالة هجلِ تا رکش هأخز هاًؼی ًذاسد.هی
 

 های فقهیپژوهش

 اعضای هیأت تحریریه
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 (داًطیاس داًطگاُ قن) اثزإَم عجذْ پًر
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 (استاد داًطگاُ تشتیت هؼلن)سٕذمحمذ مًسًْ ثجىًردْ 

 (فاساتی داًطگاُ تْشاى داًطیاس خشدیس) محمذ ٔثزثٓعلٓ سٕذ
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 و نگارش مقاالت نراهنمای تدوی
 

 هقالِ قثالً دس ًطشیِ دیگشی تِ چاج ًشسیذُ یا ّوضهاى تشای هجالت دیگش اسسال ًطذُ تاضذ.  .1

صفحِ ًثاضـذ. بثیؼـی اسـت تـِ هقـاالت       8تش اص  چیٌی ضذُ ٍ کن صفحِ حشٍف 20حجن ّش هقالِ تیص اص  .2

ٍ اص سوت چـح ٍ   4صفحات اص تاال ٍ خاییي  ضَد. )حاضیِ سفیذ خاسج اص ایي هحذٍدُ تشتیة اثش دادُ ًوی

 تاضذ.( هتش هی ساًتی 3.5ساست 

 ّای هشتَط تِ هٌاتغ دسٍى هتي، تالفاصلِ خس اص ًقل هطلة داخل خشاًتض تِ صَست صیش رکش ضَد:  اسجاع .3

 (.25، ظ1385اثش، سال اًتطاس، ضواسُ صفحِ( هثال: )باّشی،  )ًام صاحة 

 فْشست هأخز، تِ تشتیة الفثایی ًام خاًَادگی ًَیسٌذگاى، دس اًتْای هقالِ تِ ضشح ریل آٍسدُ ضَد:  .4

ػٌَاى کتاب تِ صَست ایتالیـ،، ضـواسُ جلـذ، ًـام هتـشجن یـا         ّا: ًام ًَیسٌذُ )تاسیخ اًتطاس(،  کتاب -

 هصحح، هحل اًتطاس: ًام ًاضش. 

، تشجوِ هحوذتاقش هَسَی ّوـذاًی، قـن،   20ج  اى،تفسیش الویض(، 1363هثال: بثابثایی، هحوذحسیي ) -

 دفتش اًتطاسات اسالهی

، ًـام هجلـِ، ضـواسُ ٍ     ػٌـَاى کاهـل هقالـِ تـا حـشٍف ایتالیـ،      ّا: ًام ًَیسٌذُ )تاسیخ اًتطـاس(،   هقالِ -

 ّای آغاص ٍ خایاى هقالِ.   هطخصات هجلِ، ضواسُ صفحِ

ّای فقْی، سال ضطن، ضواسُ  خژٍّص ٍلیت،ًقص اسادُ دس سفغ هسؤ(، 1389هثال: باّشی، حثیة اهلل ) -

 .37 – 25اٍل، ظ 

ًَیسٌذگاى هحتشم هی تَاًٌذ هقالِ ّای خَد سا اص بشیق سـاهاًِ ًطـشیات الكتشًٍیكـی داًطـگاُ تْـشاى تـِ        .5

 اسسال ًوایٌذ. www.journals.ut.ac.irآدسس 

تٌـذی  الِ هطـاتق تـا فایـل قالـة    هقاالت تایذ حتواً اص بشیق ساهاًِ اسسال ضَد ٍ قثل اص آى فًَت ٍ سایض هق .6

 هَجَد دس ساٌّوای ًگاسش تٌظین گشدد.
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