راهنمای نگارش مقاالت
1ـ مقاالت در بردارنده پژوهشهای مسأله محور ،مقایسهای و میـا رتـ های در گسـ ره ققـه و
حقوق خانواده و در پاسخ گویی به تبهات ،چالشها و نیازهای موجود در این گس ره باتد.
2ـ مطالب به صورت اب کاری ،مس دل ،به روز و با اس فاده از منابع اصیل و مع بـر و بـا رعایـ
اصول نگارتی تألیف گردد.
3ـ زبا نشریه قارسی اس و نقل قولهای داخل م ن بایـد بـه زبـا قارسـی بیایـد مگـر آ کـه
صورت یک عبارت در زبا دیگر موضوعی دات ه باتد.
4ـ چکیده حداکثر دارای  222واژه تامل بیا مسأله و مهمتـرین یاق ـههـای پـژوهش ،همـراه بـا
واژگا کلیدی (حداکثر  7واژه) باتد.
5ـ عناوین اصلی و قرعی مقاله مرتبط با موضوع و دارای ارتباط منطقی با یکدیگر باتد.
6ـ ارجاعات مقاله پس از نقل قول یا مطلب اس فاده تده ،درو م ن و داخـل پران ـب بـه صـورت
زیر بیاید:
(نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،تماره جلد ،صفحه)
7ـ توضیحات تکمیلی در صورت لبوم در پاورقی بیاید.
8ـ قهرس منابع در پایا مقاله به صورت الفبایی و به ترتیب زیر تنظیم گردد:
کتاب :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،عنوا ک اب ،م رجم ،محل نشر ،ناتر ،نوب چاپ ،سال نشر
مقاله مندرج در مجالت ،مجموعه مقاالت و دایره المارار هرا :نـام خـانوادگی ،نـام نویسـنده،
«عنوا مقاله» ،نام نشریه ،صاحب ام یاز ،سال نشر ،تماره چاپ
9ـ ترجمه انگلیسی عنوا مقاله  ،چکیده و واژگا کلیدی همراه مقاله ارسال تود.
12ـ حجم مقاله با اح ساب تمامی بخـش هـای آ حـداقل  15صـفحه و حـداکثر  22صـفحه 322
کلمهای باتد و در محیط  ،WORD 2003با قلم  BYAGUT12حروف چینی گردد.
11ـ ارسال آخرین مدرک تحصـیلی ،خصصـهای از سـواب علمـی ،پژوهشـی ،حکـم اسـ خدامی،
نشانی و تماره تلفن نویسنده یا نویسندگا مقاله نیب البامی اس .
12ـ مقاله ارسالی نباید همبما به نشریات دیگر قرس اده تده باتد.
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