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اين نشريه بر اساس رأي شماره  89/00/32925مورخ  0389/8/8کمیسیون بررسی نشريات علمی
کشور ،حائز رتبه علمی ـ پژوهشی شده است.



اين نشريه در مرکز  ISCو  SIDو  Noormagsنمايه شده است.

نشانی دفتر مجله :سمنان ،دانشگاه سمنان ،دانشكده علوم انسانی ،دفتر مجله مطالعات فقه و حقوق اسالمی ،تلفن021 - 11968049 :
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راهنمای تنظیم و ارسال مقاله
 -0مقالهاي در فرايند بررسی و داوري قرار میگیرد که پیشتر منتشر نشده و براي چاپ يا قرار
گرفتن در چرخۀ بررسی و داوري ،به ساير مجالت علمی ارسال نشده باشد.
 -2درج مشخصات کامل نويسنده يا نويسندگان شامل :نام و نام خانوادگی ،مرتبهي علمی ،نام
کامل رشتهي تخصصی ،نام کامل دانشگاه ،تلفن ثابت و همراه ،فاکس ،ايمیل و نشانی پستی ،الزامی
است .در مقالههاي مشترك ،نويسندۀ مسئول بايد معرفی گردد.
 -3مقاله بايد دربردارندۀ عنوان(گويا و کوتاه) ،چكیده فارسی (بین 011تا051کلمه) و کلید واژۀ
فارسی و انگلیسی( 3تا  5واژه) ،طرح مسأله ،تبیین و تشريح استداللی و تحلیلی موضوع ،نتیجه (و
پیشنهاد) و فهرست منابع باشد.
 -4مقاله بايد اصیل و حاصل تحقیق و پژوهش نويسنده بوده و آوردۀ تازهاي داشته باشد .از اين
رو مقالۀ ترجمه شده غیرقابل پذيرش است.
 -5مقاله حداکثر در  25صفحه  A4با حاشیه باال  ،2.5پايین  ،0.85چپ و راست  4.05و میان
سطور  0سانتیمتر تنظیم شود.
 -2اعالم پذيرش مقاله براي چاپ ،پس از تايید داوران و مشاوران علمی ،منوط به تصويب هیأت
تحريريه است .پس از صدور پذیرش ،حق چاپ مقاله همواره برای مجله محفوظ است.

 -0از ارسال مقاله توسط دانشجو به تنهايی و بدون مشارکت استاد خودداري شود.
 -8مسئولیت درستی و نادرستی مقاله از هر حیث با نويسنده(گان) است.
 -9نگارش مقاله بايد طبق الگوي مجله در برنامۀ  Wordبا قلم  B Zar03براي متن ،قلم 05
براي عنوان مقاله ،قلم  04براي عنوانهاي اصلی ،قلم  03براي عنوانهاي فرعی و قلم  00براي چكیده،
کلید واژه ،فهرست منابع و قلم  01براي پاورقی و ارجاعات درون متن باشد.
 -01روش استناد در مقاله بايد «درونمتنی» و به شرح زير باشد(قلم ارجاعات درون متن 01
میباشد):
 برای كتاب( :نام کتاب /شماره جلد /شماره صفحه  :جواهرالكالم .)50/3/اگر از چند نويسنده کتابی بايك عنوان استفاده شده باشد ،ذکر نام نويسنده هم قبل از نام کتاب ضروري است .براي نمونه( :کاتوزيان ،حقوق
خانواده )50/2/و (امامی ،حقوق خانواده.)58/0/

 برای مقاله  :نام خانوادگی نويسنده ،نام مقاله داخل گیومه « » /شمارهي صفحه .براي نمونه :باقري« ،نقدادله بطالن .)48/»...

 -00مواردي چون شرح اصطالحات ،جمالت توضیحی و شكل التین واژهها در پانويس آورده
شود.
 -02فهرست منابع در پايان مقاله بر حسب حروف الفبايی نام خانوادگی نويسنده و بدون تفكیك
منابع عربی از فارسی ،به شرح زير تنظیم گردد (قلم فهرست منابع  00می باشد).
 برای كتاب  :نام خانوادگی و نام صاحب اثر( ،يا نام مشهور براي علماي درگذشته) ،نام كتاب ،ناممترجم ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل چاپ ،نام ناشر ،سال انتشار .براي نمونه :نجفی ،محمد حسن( ،صاحب
جواهر) ،جواهر الكالم فی شرح شرائع االسالم ،ج ،2چ ،3تهران ،دار الكتب االسالمیه0390 ،ق.
 برای مقاله :نام خانوادگی و نام صاحب اثر ،عنوان مقاله ،نام کامل مجله ،شماره مجله ،فصل و سالچاپ مجله .براي نمونه :باقري ،احمد ،حدیث ال ضرر و اختالف در اثبات حكم ،مطالعات فقه و حقوق
اسالمی ،09 ،پايیز .0382

 نام کتاب و مجله بايد سیاه ( ) boldشود. -منابع التین بعد از منابع فارسی و عربی به صورت الفبايی انگلیسی درج شود.

 -03حق ويراستاري و تلخیص مقاله براي مجله محفوظ است و مقالۀ دريافتی اعم از اين که ردّ يا
پذيرفته شود ،بازگردانده نخواهد شد.
 -04پس از ارسال مقاله به مجله ،ارتباط با نويسنده مانند اعالم وصول ،وضعیت مقاله در فرايند
گردش کار و تمام مكاتبات بعدي تنها از طريق پايگاه الكترونیكی يا ايمیل مجله امكانپذير است.
 -05ترتیب چاپ مقاالت هر شماره ،بر اساس فهرست الفبايی نام خانوادگی نويسنده تنظیم می
شود.
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