
  
 هایفقهیپژوهش

 سوم، شماره پانزدهمدوره 

 8931 پاییز

 :فارابی علمی پردیس نشریاتنشانی دفتر 
 7317113173، کد پستی: 753گاه )جاده قدیم تهران( صندوق پستی قم ـ بلوار دانش

 535 - 77177713: نتلف
 jorr@ut.ac.ir:پست الکترونیکی 

 http:/ jorr.ut.ac.ir: سایت   وب

وزارت علوم،  81/4/8938در تاریخ  77297/9نامه بر اساس نامه شماره  این فصل
 باشد. تحقیقات و فناوری دارای درجه علمی ـ پژوهشی می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :صاحب امتیاز 

 دانشگاه تهران فارابی پردیس 

 یمحمدرضائ یرضاعل: مدیر مسئول

 محمد رسول آهنگران: سردبیر

 یئعلی احمد روشنامدیر اجرایی: 

 رضا کلیائی :کارشناس

 فرشاد رضوان :ویراستار فارسی 

 سیدمحمد موسوی مقدم :ویراستار انگلیسی

 حسن محسنی :آرا نگار و صفحه  حروف

 8008ـ  8888: ی چاپیشاپا

 8288-6591شاپای الکترونیکی :
مقاالت گویای آراء و نظرات نویسندگان 

مطالب مجله با ذکر باشد.نقل  محترم می
 مأخذ مانعی ندارد.

 

 ت تحریریهیئه اعضای
 

 احمد باقری
 استاد، دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران

 محمود حکمت نیا
 استاد، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 ابراهیم عبدی پور 
 استاد، دانشگاه قم

 جلیل قنواتی
 دانشیار، پردیس فارابی دانشگاه تهران

 محمد رسول آهنگران
 استاد، پردیس فارابی دانشگاه تهران

 احمد دیلمی
 استاد، دانشگاه قم
 محمد قیوم زاده

 استاد، دانشگاه ساوه
 

 های استنادی که این مجله در آنها نمایه شده است پایگاه
 journals.ut.ac.ir پایگاه نشریات الکترونیک دانشگاه تهران

 www.isc.gov.ir پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
 www.srlst.com ای اطالع رسانی علوم و فناوری مرکز منطقه

 www.sid.ir پایگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی

 www.magiran.com بانک اطالعات نشریات کشور
 www.noormags.com پایگاه مجالت تخصصی نور



ونگارشمقاالتنیتدویراهنما
 

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

ارسال مقاالت حتما با پست الکترونیکی انجام شود. کلیه مکاتبات با نویسندگان نیز از همین طریق  اسقت.    .2

 در غیر این صورت، به مقاالت ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

تایق    13و عنوان مقاله بقا قلقم تیتقر     12با قلم بی نازنین یا بی لوتوس و اندازه  wordمقاالت، در برنامه  .3

 شود. 

صفحه نباشقد. طبیعقی اسقت بقه مققاالت       8تر از  چینی شده و کم صفحه حروف 22هر مقاله بیش از  حجم .4

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

 باشد.( متر می سانتی 3.3راست 

ه عبارات غیر فارسی، ترجمه فارسی آنها به همقراه  متن اصلی حتما و الزاما فارسی بوده و در صورت نیاز ب .3

 عبارت غیر فارسی در پاورقی آورده شود. 

در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نقام خقانوادگی نویسقنده یقا نویسقندگان، سقمت علمقی، نشقانی پسقت           .6

 الکترونیکی و شماره تماس نویسنده مسؤول درج گردد. 

تار و نتایج مقاله( همراه با ترجمه انگلیسی آن، ضقمیمه مقالقه   کلمه )شامل موضوع، ساخ 122چکیده مقاله  .7

 واژه( همراه چکیده مقاله ضمیمه گردد.   3باشد. واژگان کلیدی و معادل انگلیسی آنها، )

 های مربوط به منابع درون متن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زیر ذکر شود:  ارجاع  .8

 (.23، ص1383شار، شماره صفحه( مثال: )طاهری، اثر، سال انت )نام صاحب 

 فهرست مآخذ، به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسندگان، در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:  .9

نام  :، شماره جلد، نام مترجم یا مصحح، محل انتشار  عنوان کتاب ها: نام نویسنده )تاریخ انتشار(،  کتاب -

 ناشر. 

، ترجمه محمدباقر موسوی همقدانی، ققم،   22ج  تفسیر المیزان،(، 1363طباطبایی، محمدحسین )مثال:  -

 دفتر انتشارات اسالمی

، نقام مجلقه، شقماره و      ها: نام نویسنده )تاریخ انتشقار(، عنقوان کامقل مقالقه بقا حقروف ایتالیق         مقاله -

 های آغاز و پایان مقاله.   مشخصات مجله، شماره صفحه

فقهی، سال ششم، شماره  یها پژوهش در رفع مسؤولیت، ادهنقش ار(، 1389طاهری، حبیب اهلل )مثال:  -

 .37 – 23اول، ص 

 http://jorr.ut.ac.irبقه آدرس   مجلقه از طریق  سقامانه   نویسندگان محترم می توانند مقاله های خود را  .12

 .ارسال نمایند
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