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 دانشگاه تهران ات و معارف اسالميالهيّ ۀدانشكد حب امتياز:صا

 درضا امامسيدمحمّ مدير مسؤول:
 مظهر قراملكيعلي سردبير:

 فرشاد رضوان ويراستار فارسی:
 عليرضا هدایی ويراستار انگليسي:

 : دانشگاه تهراننام ناشر
 

 :       ه به ترتيب حروف الفباهيأت تحريريّ
 نشگاه تهراناستاد دا  احمد بهشتی

 استادیار دانشگاه شاهد   عبدالعلی توجّهی
 استاد دانشگاه قم   محمدکاظم شاکر

 دانشگاه فردوسی استاد   دتقی فخلعیمحمّ
 دانشگاه تهران استاد   مظهر قراملكیعلی
 استاد دانشگاه تهران   ریميکعباس 
 استاد دانشگاه شهيد بهشتي   دامادقمصطفي محقّ دسيّ
 دانشگاه تهراناستاد    ه موسویلّالفضلسيّد 
 خوارزمیاستاد دانشگاه   بجنوردید موسویدمحمّه سيّاللّتآی

 دانشيار دانشگاه شهيد مطهری   سيد ابوالقاسم نقيبی
 

 فاطمه گلينیكارشناس مجلّه: 
 زینب ميرعزیزی :سازیآماده

 
                             اساالمي    ات و معاارف الهيّۀ ن شهيد استاد مطهري، دانشكدح، تقاطع خياباتهران، خيابان شهيد مفتّ صی:ات تخصّنشاني دفتر مجلّ

 021-42762953دورنگار:          021-42762153تلفن:     15766ا4411صندوق پستي:       1576613111کدپستي: 
 jjfil@ut.ac.ir: پست الکترونيکي آدرس                                       http://jjfil.ut.ac.ir :پايگاهنشاني  
 داوری مقاالت این شماره، توسط اعضای هيأت داوران مجله انجام شده است  ـ

در راستای تخصصی نمودن نشريۀ مقاالت و بررسيها، تأسيس مجلۀ تخصصی فقـه و مبـانی حقـوق    

ا درجۀ علمی ـ پژوهشی از سوی كميسيون بررسی نشـريات وزارت   ب )مقاالت و بررسيهای سـاب(( اسالمی 

 ، اعالم گرديد.1741/11/3طی ابالغيۀ شمارۀ  22/10/1388علوم ـ تحقيقات و فناوری در تاريخ 
 
 
 شود:مي هاي زیر نمایه در پایگاه )مقاالت و بررسيها(فقه و مباني حقوق اسالمي  ۀمجلّ
 www.SID.ir (1379سال  العات علمی جهاد دانشگاهی )ازاطّ

 www.irandoc.ac.ir (1385العات و مدارك علمي ایران )از سال اطّ

  www.srlst.com (1385)از سال  (ISCپایگاه استنادی علوم جهان اسالم)

 www.noormags.com (1385جهاني نور )از سال  ۀصي شبكات تخصّمجلّ
 www.magiran.com (1386ات کشور )از سال اعات نشریّبانك اطلّ

http://jjfil.ut.ac.ir/
http://www.noormags.com/
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 دانشگاه تهران
 دانشکده الهيات و معارف اسالمی

 رويکرد مجله

 

مبتنی بر  پایداری و پویایی فقه اسالمی تا به امروز مرهون جهاد
در  وقفه بزرگ مردانی است، کاه  های بی مبانی مستحكم و تالش

صاار از هايت تالشای    هاا و اع  رنراه حفظ و نشر آن در طاول قا  
 اند    فروگذاری نكرده
وق اساالمی باا افتخاار از    قمجله فقه و مبانی ح ،در همين راستا

اصول فقاه   مقاالت علمی و پژوهشی در دو حوزه فقه و حقوق و
 کند  جهت انتشار استقبال می

هاای منادرد در صافحه     ت شااخ  رعایمقاالت، مالک پذیرش 
 باشد  مقاالت میراهنمای تدوین و پذیرش 

 

 با آرزوی توفي( الهی
 سردبير مجله فقه و مبانی حقوق اسالمی



 ه 

 
 راهنمای تدوين و پذيرش مقاله 

 

 هاي زیر باشد:   مقاله باید شامل قسمت1
 ه، فهرست منابع و چكيد مه یا طرح مسأله، شرح موضوع، نتيجهها، مقدّ فارسي، کليد واژه هعنوان، چكيد
 انگليسي 

د بدیع بوده، قبالً منتشر نشده و نویسنده متعهّ یهایي قابل بررسي است که حاصل پژوهش اله  تنها مق2
 هاي دیگر ارائه شود  زمان به مجله هاي ارسالی، نباید هم در جاي دیگر نباشد  ضمناً مقاله  به نشر آن

 نویسنده است  ۀعهده ت و سقم مقاله به لحاظ علمي و حقوقي بت صحّوليّؤ  مس3
هاي دریافتي بازگردانده  ، و مقالهاست ها براي مجله محفوظ یا قبول و نيز ویراستاري مقاله رد   حق4ّ

 نخواهد شد 
 ه است مجلّ هه، پس از نظر داوران با هيأت تحریریّیيد نهایی مقاله برای چاپ در مجلّأ  ت5
 بيشتر نباشد  صفحه 25  حجم مقاله از 6
 ، با ذکر مأخذ آزاد است هاي مجله   نقل و اقتباس از مقاله7
 کلمه باشد  170فارسي و انگليسی مقاله حداکثر  ه  چكيد8
با حاشيه باال و پایين  (http:// jjfil.ut.ac.ir)ها باید طبق الگوي موجود در سایت دفتر مجله   مقاله9
تایپ  YKNazanin  13، با قلم Word سانتيمتر، در محيط 1سطور و ميان 5/4، چپ و راست 5

 Times New Romanباشد  قلم انگليسی  11 هشود و چكيده، پانویس و منابع با همان قلم و انداز

 با یك فونت کمتر از قلم فارسی 
 فهرست منابع به ترتيب حروف الفبا و به شرح زیر آورده شود:  10

نام  اصلی و فرعی  کامل اثر شامل عنوانعنوان )سال انتشار(   ؛ی یا لقب، نامگدر مورد کتاب: نام خانواد
 نشر، نام ناشر  محلّچاپ، جلد، عنوان مجموعه، ح، مترجم یا مصحّ

، سال نشر، نام مجله، «شامل عنوان اصلی و فرعی مقالهکامل عنوان » ؛در مورد مقاله: نام خانوادگي، نام
 جلد/ دوره/ سال/ جلد، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله 

ف، جلد/ صفحه( آورده شود و در صورت )نام مؤلّ به منابع در متن به صورت  درد ارجاعات مربوط 11
؛ 2/57،االستيعاب)ابن عبدالبر،   استفاده از دو یا چند اثر از یك نویسنده، نام اثر نيز آورده شود  مثال:

 د  ( آورده شوArbery,65(  ارجاعات مربوط به منابع التينی به صورت )77، جامع بيان العلم    همو، 
 در پانویس آورده شود مانند آن ارجاعات توضيحي، مانند صورت التين کلمات، شرح اصطالحات و   12
اي به سردبير مجله، با ذکر کامل نام و نام خانوادگي خود )و سایر  نامه   نویسنده الزم است طي13ّ

 دارد   كترونيكي خود را اعالم التلفن و دورنگار و نشانی پست هشمار علمي، آدرس، هرتب همكار(، نویسندگان
 هت مقاله با نویسندوليّؤمقاله و تمام مكاتبات و مس هاي چند نویسنده داشته باشد، ارائ   چنانچه مقاله14
 ل اختصاص دارد اوّ هاصلي مقاله، فقط به نویسند هل است  درد نشانی الكترونيك در پایين صفحاوّ
 به نویسنده)ها( اهدا خواهد شد  نسخه از مجلهیك ،    پس از چاپ مقاله15


