راهنمای تهیه و ارسال مقاله
ویژهنامه همایش ملّی «فقه پویا؛ رویکرد نوین در مسئولیت مدنی»
ویژهنامه فقط مقالههایی را منتشر خواهد کرد که با رویکرد علمی و پژوهشی و حاوی یافتههای نو و اصیل باشد .هیئت
علمی همایش همواره از دریافت نتایج تحقیقات استادان ،دانشجویان مقطع دکتری و کارشناسیارشد رشتههای فقه و
حقوق استقبال میکند .محققان محترمی که مایلند مقالههایشان در مجموعه مقالات همایش انتشار یابد ،شایسته است به
نکات زیر توجه فرمایند:
 -1کمیته علمی همایش فقط مقالههایی را بررسی خواهد کرد که قبلاَ در جای دیگر چاپ نشده و همزمان برای
نشریهای دیگر نیز فرستاده نشده باشد .بدیهی است پس از تصویب ،حق چاپ مقاله محفوظ است.
 -2زبان غالب همایش فارسی است؛ ولی در مواردی بنا به تشخیص کمیته علمی همایش مقالههای ارزنده انگلیسی و
عربی نیز قابل چاپ است.
 -3حجم مقاله حداقل  15و حداکثر  25صفحه 333 ،کلمهای باشد.
 -4مقاله برروی یک طرف  4Aو با فونت  B badrو با سایز  14تایپ شود و تیترها همگی  Boldباشند.
 -5ساختار مقاله به ترتیب عبارت است از:
عنوان مقاله :کوتاه ،گویا و بیان کننده محتویات مقاله.
نام و نام خانوادگی نویسنده همراه با رتبه علمی و مدرک تحصیلی و در صورت روحانی یا دانشجو بودن رشته و محل
تحصیل همراه با آدرس الکترونیکی و تلفن همراه ذکر گردد.
چکیده :آیینه تمام نما و فشرده بحث در حدود  153تا  253کلمه به زبان فارسی
کلید واژهها :بین  4تا  6کلمه و ایفا کننده نفش نمایه و فهرست به منظور سهولت در جستجوی الکترونیکی.

طرح مسئله :بیان کننده مسئله تحقیق ،روش ،ضرورت و هدف آن.
متن اصلی مقاله.
نتیجه :بیان کننده خلاصه بحث و ارائه یافتههای مقاله.
فهرست منابع :به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگی نویسنده ،به این شکل تنظیم شود.
الف) کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام[نام مشهور] ،عنوان کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،محل نشر ،نام ناشر ،شماره
چاپ ،سال انتشار.
ب) مقاله :نام خانوادگی نویسنده ،نام« ،عنوان مقاله» ،نام مجله ،شماره صفحات مقاله در مجله ،دوره و سال انتشار.

 -6ارجاعات مربوط به منابع در متن به این صورت درج گردد( :نام خانوادگی نویسنده ،سال چاپ ،جلد ،شماره
صفحه).
 -7درج شکل لاتینی اسامی خاص و واژههای خارجی در متن مقاله داخل پرانتز میباشد.
 -8عبارت انگلیسی ،عربی و اعلام با ضبط کامل آورده میشود.
 -9متون انگلیسی یا عربی از جمله آیات قرآن کریم و احادیث داخل گیومه و با ترجمه باشد.
 -13در پینوشتها آیات قرآن کریم به صورت «نام سوره ،شماره آیه» درج گردد.
 -11مطالبی که نقل به مضمون است باید قبل از مشخصات منبع در پینوشتها ،کلمه(ر.ک ):آورده شود
 -12در مقاله باید اسلوب مقالهنویسی رعایت گردد ،تا جهت داوری فرستاده شود.
 -13صحت درج مطالب مقاله با نویسنده است.
 -14مقالات ارسال شده عودت داده نمیشود و حق چاپ پس از پذیرش برای همایش محفوظ است.
 -15مقالات را از طریق سامانه کاربران همایش به آدرس  law94.iaun.ac.irارسال شود.
 -16آدرس الکترونیکی همایش  law94@iaun.ac.irآماده دریافت نظرات و پیشنهادات علاقهمندان میباشد.

