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  و نگارش مقاالت نيتدو يراهنما
  

  مقاله قبالً در نشريه ديگري به چاپ نرسيده يا همزمان براي مجالت ديگر ارسال نشده باشد.  .1
ارسال مقاالت حتما با پست الكترونيكي انجام شود. كليه مكاتبات با نويسندگان نيز از همين طريق اسـت.   .2

  در غير اين صورت، به مقاالت ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
تايـپ   13و عنوان مقاله بـا قلـم تيتـر     12با قلم بي نازنين يا بي لوتوس و اندازه  wordمقاالت، در برنامه  .3

  شود.  
صفحه نباشد. طبيعـي اسـت بـه مقـاالت      8تر از  چيني شده و كم صفحه حروف 20حجم هر مقاله بيش از  .4

چـپ و   و از سمت 4شود. (حاشيه سفيد صفحات از باال و پايين  خارج از اين محدوده ترتيب اثر داده نمي
 باشد.) متر مي سانتي 3.5راست 

متن اصلي حتما و الزاما فارسي بوده و در صورت نياز به عبارات غير فارسي، ترجمه فارسي آنها به همـراه   .5
 عبارت غير فارسي در پاورقي آورده شود. 

در صفحه اول عنوان مقاله، نام و نـام خـانوادگي نويسـنده يـا نويسـندگان، سـمت علمـي، نشـاني پسـت           .6
 لكترونيكي و شماره تماس نويسنده مسؤول درج گردد. ا

كلمه (شامل موضوع، ساختار و نتايج مقاله) همراه با ترجمه انگليسي آن، ضـميمه مقالـه    120چكيده مقاله  .7
 واژه) همراه چكيده مقاله ضميمه گردد.  5باشد. واژگان كليدي و معادل انگليسي آنها، (

 تن، بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زير ذكر شود: هاي مربوط به منابع درون م ارجاع   .8

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

 فهرست مĤخذ، به ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان، در انتهاي مقاله به شرح ذيل آورده شود:  .9

نام  :، شماره جلد، نام مترجم يا مصحح، محل انتشار  عنوان كتاب  ها: نام نويسنده (تاريخ انتشار)، كتاب -
  ناشر. 

، ترجمه محمدباقر موسوي همـداني، قـم،   20ج  تفسير الميزان،)، 1363طباطبايي، محمدحسين (مثال:  -
 دفتر انتشارات اسالمي

مجلـه، شـماره و   ، نـام    ها: نام نويسنده (تاريخ انتشار)، عنـوان كامـل مقالـه بـا حـروف ايتاليـك       مقاله -
  هاي آغاز و پايان مقاله.  مشخصات مجله، شماره صفحه

فقهي، سال ششم، شماره  يها پژوهش در رفع مسؤوليت، ادهنقش ار)، 1389طاهري، حبيب اهللا (مثال:  -
 .37 – 25اول، ص 

 http://jorr.ut.ac.irبـه آدرس   مجلـه از طريـق سـامانه   نويسندگان محترم مي توانند مقاله هاي خود را  .10
 .ارسال نمايند
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