راهنمای تنظیم مقاله در
مجله علمی پژوهشی مطالعات حقوقی

نشریهی مطالعات حقوقی به منظور گسترش تحقیق و پژوهش در زمینه «حقوق» و آگاهی عالقهمندان به مسائل
حقوقی ،از نتایج پژوهشهای محققان و صاحبنظران منتشر میشود .برای چاپ مقاله در این مجله رعایت شرایط زیر
بایسته است.
الف) شرایط علمی :
 1با عنایت به اعتبار علمی مجله (علمی -پژوهشی) مقاالتی در جریان بررسی قرار میگیرند که واجد بُعد علمیقوی و متضمن تحلیل حقوقی باشند.
 2مقاله نتیجهی کاوشها و پژوهشهای علمی نویسنده یا نویسندگان باشد. 3مقاله دارای اصالت و ایدهی تازه باشد. 4در مقاله باید روش تحقیق علمی رعایت شود و از منابع معتبر و اصیل استفاده گردد. 5مقاله ها باید از نوع تحلیلی و نقد اصیل باشد ،بنابراین ترجمه و گردآوری در حوزهی کار این مجله نیست.ب) فرایند ارزیابی مقاالت :
در آغاز ،مقالهها از طریق نرم افزار مجله به دفتر مجله ارسال میشوند و توسط معاون سردبیر ثبت و برای جلسه
هیأت تحریریه آماده میگردد .پس از بررسی و ارزیابی هیأت تحریریه ،در صورت داشتن شرایط الزم ،برای داوری (3
داور یا بیشتر) ارسال میگردد و در نهایت پس از وصول دیدگاههای داوران ،نتیجه داوری در جلسه هیأت تحریریه
مطرح شده و چن انچه مقاله نیاز به اصالح داشته باشد نظر داوران به نویسنده ارسال خواهد شد ،پس از دریافت نسخه
اصالحی از سوی نویسنده ،نسخه اصالحی به اضافه مدارک الزمه برای داور نهایی ارسال می گردد و در پایان در
صورت تایید داور نهایی و هیات تحریریه ،نامهی پذیرش مقاله برای نویسنده ارسال میشود.
ج) شرایط نگارش :

 1مقاله از جهت نگارش ،ساختاری محکم و استوار داشته باشد و ادبیات حقوقی در آن رعایت شده باشد. 2مقاله بدین ترتیب تنظیم شود: 2-1عنوان اصلی مقاله باید کوتاه و گویای محتوای مقاله بوده و با خط درشت و سیاه در وسط صفحه نوشته شود.عنوان های فرعی با حروف ریزتر نوشته و از سر سطر آغاز شوند و سطر مجزایی تشکیل دهند .عنوان های جزیی تر از
سر سطر آغاز و با دیگر مطالب در یک سطر آورده شوند.
 2-2در یک برگهی جداگانه ،نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجهی علمی و وابستگی سازمانی ایشان ،نشانی پستی واینترنتی و شماره تلفن ثابت وهمراه ،نوشته شود و نویسندهی مسؤول نیز در پایان مشخص گردد .به دلیل ارسال فایل
مقاالت به داوران ،مشخصات نویسنده یانویسندگان به هیچ عنوان در متن اصلی مقاله درج نگردد.
تبصره :باتوجه به مصوبه هیات تحریریه ،این مجله از پذیرش وبررسی مقاالتی که دانشجویان کارشناسی ویا
کارشناسی ارشد بتنهایی وبدون استاد راهنما ارائه نمایند معذور است .ضمنا در این گونه مقاالت استاد راهنما
بایستی مسئولیت مقاله را عهده دار گردد و به عنوان نویسنده مسئول معرفی گردد.
 2-3چکیده فارسی (حداکثر پانزده سطر یا  051کلمه). 2-4کلیدواژهی فارسی از  4تا  8کلمه. 2-5مقدمه که شامل طرح موضوع و پیشینه ی تحقیق و مآخذ باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آمادهسازد.
 2-6متن اصلی شامل اصل موضوع و تحلیل. 2-7نتیجهگیری. 2-8فهرست منابع.شیوه ارجاع در فهرست منابع به شکل زیر میباشد:
 -منابع در پایان بر اساس حروف الفبا تنظیم گردد.

 کتاب :نام خانوادگی (شهرت)  ،نام نویسنده ،سال انتشار (داخل پرانتز) .نام کتاب  ( Bold ).نام مترجم یامصحح ،شهر محل نشر :ناشر.
نمونه :نوربها ،رضا (). 0381زمینه حقوق جزای عمومی .تهران :انتشارات گنج دانش.
 مقاله :نام خانوادگی (شهرت)  ،نام نویسنده .سال انتشار (داخل پرانتز)« .عنوان مقاله (در گیومه)» ،نام نشریه ()  ،Boldدوره  /سال ،شمارهی مجله و صفحات شروع تا پایانی.
نمونه :فروغی ،فضل اله (" .)0381منشاء و ماهیت حقوقی اصل صالحیت جهانی ".مطالعات حقوقی دانشگاه
شیراز3: 47- 21 . ،
 سایتهای اینترنتی :نام خانوادگی ،نام نویسنده ،آخرین تاریخ و زمان (داخل پرانتز) ،عنوان موضوع (داخل گیومه)،نام سایت و نشانی اینترنتی به صورتbold .
 2-9چکیده انگلیسی که دربردارندهی مضامین اصلی مقاله باشد. 2-10کلیدواژه انگلیسی باید ترجمهی کلیدواژههای فارسی باشد. 3ارجاعها باید به شکل زیر تنظیم گردد: 3-1ارجاعهای درون متن :داخل پرانتز به ترتیب؛ نام خانوادگی نویسنده ،سال و صفحه .بهطور مثال( :زرینکوب، )454 :0333در صورت لزوم نام اثر میتواند جانشین نام نویسنده شود.
 4صفحات مقاله باید حداکثر  45صفحه و هر صفحه حداکثر  43سطر باشد.–  5نگارش مقاله بر اساس «دستور خط فارسی» مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باشد.
 6اسامی خاص ،اصطالحات التین و ترکیبات خارجی بالفاصله پس از فارسی ان در داخل پرانتز در متن مقاله آوردهشود.
د) شرایط پذیرش اولیه :
 1مقاله باید دارای شرایط بند الف باشد و بر اساس بند ج تنظیم گردد و تحت برنامه  Word XPبا قلم نازنین 03جهت انجام امور داوری از طریق نرم افزار مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز ارسال گردد.

 2مقالههای مستخرج از پایاننامه باید تأیید استاد راهنما را همراه داشته باشد و نام وی بایستی به عنوان نویسندهمسئول ذکر شود( .در این موارد تاییدیه مقاله توسط استاد راهنما تکمیل و به همراه مقاله ارسال شود(.
 3نویسنده باید تعهد نماید که مقاله را همزمان برای هیچ مجلهی دیگری ارسال نکرده و تا زمانی که پذیرفتهنشدنآن در مجله ی مطالعات حقوقی مشخص نشده است ،آن را برای مجالت دیگر ارسال نکند و تعهد خود را همراه با مقاله
به دفتر مجله ارسال نماید( .در صورت مشاهده تخلف از طرف نویسنده ،دفتر مجله مطابق ضوابط اقدام خواهد نمود(.
 4مقاله نباید قبالً در هیچ نشریه یا همایشی چاپ و یا ارائه شده باشد. 5مجله در پذیرفتن یا نپذیرفتن و همچنین ویراستاری مقالهها آزاد است. 6مقاالت ارسالی به هیچ عنوان مسترد نمیگردد. 7-مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر ،به عهدهی نویسنده یا نویسندگان است

