شیوهنامه تدوین مقاالت دوفصلنامه فقه حکومتی

مقاالت ارسالی باید از شرایط زیر برخوردار باشد:
الف .رعایت ساختار علمی
 .1مقاله باید دارای (عنوان ،چکیده ،مقدمه ،بیان مسئله و ضرورت ،سؤال یا فرضیه ،روش ،داده های تحقیق و مباحث تفصیلی ،نتیجهگیری،
فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا) باشد.
 .2مقاله باید دارای نو آوری ،تحلیلی و نتیجه کاوش های نویسنده باشد.
ب .شرایط نگارش
 .1مقاله باید از نظر نگارش ،ساختاری محکم و استوار داشته و اصول فصاحت و بالغت در آن رعایت شود.
 .2عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد.
 .3چکیده مقاله حداکثر در  250کلمه به زبان فارسی ،انگلیسی و عربی تهیه شود.
 .4واژه های کلیدی (حداکثر 5واژه) و در انتهای چکیده فارسی ،انگلیسی و عربی آورده شود.
 .5مقاله قبالً چاپ نشده و هم زمان برای هیچ همایش یا مجله دیگری ارسال نشده باشد.
 .6مقاالت ارسالی به هیچ وجه برگردانده نمی شوند.
 .7توضیحات و معادل های التین واژهها و اصطالحات علمی ،با شمارهگذاری در پاورقی ذکر شود.
 .8نام مؤلف یا مؤلفان همراه با درجه علمی ،نشانی محل کار ،شماره تلفن و پست الکترونیکی ذکر شود.
 .9مقاله باید حداکثر در  20صفحه  300کلمه ای تنظیم شود.
 .10مقاله باید تحت برنامه  word2013و قلم  ،BNazaninاندازه  13تایپ و به دفتر نشریه ارسال شود.
 . 11آدرس دهی به منابع به شیوه درون متنی است ،به این صورت که درون پرانتز ،نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر کتاب ،شماره جلد و صفحه
می آید .مانند(:دهخدا)250 ،7 ،1352 ،
 .12اگر از منابع ترجمه شده استفاده شده است(،نام مؤلف ،سال ترجمه ،شماره صفحه) آورده شود.
فهرست منابع در پایان مقاله باید به ترتیب ذیل ذکر شود:
الف .کتاب
نام خانوادگی ،نام؛ عنوان کتاب؛ (ایتالیک) نام مترجم یا مصحح ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل نشر :ناشر ،تاریخ نشر.
ب .مقاله
نام خانوادگی ،نام؛ (نام مقاله) ،نام نشریه ،شماره دوره ،محل نشر :ناشر ،تاریخ نشر ،شماره صفحه .ابتدا و انتهای مقاله.
ج .منابع اینترنتی
نام خانوادگی ،نام ،عنوان ،نام و نشان اینترنتی ،تاریخ مراجعه به سایت.
یادآوری
 .1آراء مندرج در مجله ،الزاماً مبین نظرات مجله نیست.
 .2نشریه در پذیرش یا رد مقاالت و همچنین ویراستاری آن آزاد است.
 .3مسؤلیت محتوای مقاالت به عهده نویسندگان است.
 .4استفاده از مطالب نشریه با ذکر منبع بالمانع است
 .5حق التألیف مقاالت محفوظ است.

