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راهنمای تنظیم و ارسال مقاله
 -0مقاله اي در فرايند بررسی و داوري قرار می گیرد که پیشتر منتشر نشده و براي چاپ يا قرار گرفتن در چرخۀ
بررسی و داوري ،همزمان به ساير مجالت علمی ارسال نشده باشد.
 -2درج مشخصات کامل نويسنده يا تمامی نويسندگان شامل :نام و نام خانوادگی ،مرتبۀ علمی ،نام کامل رشتۀ
تخصصی ،نام کامل دانشگاه ،تلفن ثابت و همراه ،فاکس ،ايمیل و نشانی پستی ،الزامی است .در مقاله هاي
مشترک ،نويسندۀ مسئول بايد معرفی گردد.
 -3مقاله بايد دربردارندۀ عنوان (گويا و کوتاه) ،چكیده فارسی و انگلیسی (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 داراي نوآوري باشد .از اينرو مقالۀ ترجمه شده
غیر قابل پذيرش است.
-6راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاالت
موضوع

اندازه

فونت

عنوان مقاله

Bold 15

B Zar

اسامی نويسندگان

12

B Zar

متن چكیده فارسی و کلید واژه ها

11

B Zar

تیترهاي اصلی

Bold 14

B Zar

تیترهاي فرعی

Bold13

B Zar

متن اصلی و ارجاعات درون متنی(بدون نیم فاصله)

13

B Zar

پاورقی ها

10

B Zar

منابع پايانی

11

B Zar

راهنمای تنظیم فاصله ها
موضوع

اندازه

نوع صفحه

A4

تعداد صفحات

حداکثر  20صفحه

فاصله بین خطوط

)single( 0

حاشیه باال

2.5

حاشیه پايین

7.85

حاشیه راست

4.75

حاشیه چپ

4.75

 -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 يا دانش آموخته کارشناسی و کارشناسی ارشد به تنهايی و بدون مشارکت
استاد خودداري شود.
 -8مسئولیت درستی و نادرستی مقاله از هر حیث با نويسنده(گان) است.
 -9روش استناد در مقاله باید «درون متنی» و به شرح زير باشد:
 برای كتاب ( :نام خانوادگی نويسنده ،سال انتشار :شماره جلد /شماره صفحه) مانند( :نجفی/9 :7872 ،.)61
 اگر از يک نويسنده چند کتاب در يک سال چاپ شده باشد با حروف  …,a,bدر کنار سال انتشار از يكديگرمجزا می کنیم ،نمونه( :جبّاري )85/4 : a0382 ،و (جبّاري)55/2 : b0382 ،
 برای مقاله( :نام خانوادگی نويسنده ،سال انتشار :شماره صفحه) .براي نمونه( :باقری.)96 :7930 ، -01مواردي چون شرح اصطالحات ،جمالت توضیحی و شكل التین واژه ها در پانويس آورده شود.
 -00فهرست منابع در پایان مقاله بر حسب حروف الفبايی نام خانوادگی نويسنده و بدون تفكیک منابع
عربی از فارسی ،به شرح زير تنظیم گردد.
 برای كتاب  :نام خانوادگی و نام نويسنده (يا نام مشهور براي علماي درگذشته) (سال انتشار) ،نام كتاب(پررنگ شود) ،نام مترجم ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل چاپ :نام ناشر.
براي نمونه :نجفی(صاحب جواهر) ،محمد حسن (0390ق) ،جواهر الكالم فی شرح شرائع االسالم ،ج،2
چ ،3تهران :دار الكتب االسالمیه.
 برای مقاله :نام خانوادگی و نام صاحب اثر(سال انتشار) ،عنوان مقاله (پررنگ شود) ،نام کامل مجله،شماره مجله،شماره صفحات.
براي نمونه :باقري ،احمد (0382ش) ،حدیث ال ضرر و اختالف در اثبات حكم ،مطالعات فقه و حقوق
اسالمی.45-25 ،09 ،
 نام کتاب و عنوان مقاله بايد سیاه ( )boldشود. منابع التین بعد از منابع فارسی و عربی به صورت الفبايی انگلیسی درج شود. . 02نشريه در قبال ارسال نظرات داوران براي مقاالت پذيرفته نشده ،تعهّدي ندارد.
 -03حق ويراستاري ،تلخیص و چاپ مقاله براي مجله محفوظ است و مقالۀ دريافتی اعم از اين که ردّ يا پذيرفته
شود ،بازگردانده نخواهد شد.
 -03پس 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 (سامانه) مجله امكانپذير است .لطفاً از تماس غیر ضروري
خودداري کرده و وضعیت مقاله خود را صرفاً از طريق سامانه مجله پیگیري کنید.
 -04ترتیب چاپ مقاالت هر شماره ،بر اساس فهرست الفبايی نام خانوادگی نويسنده تنظیم می شود.
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سخن سردبیر
از انتشار اولین شماره نشريه مطالعات فقه و حقوق اسالمی پس از دريافت
اعتبار علمی پژوهشی تا اکنون راه نسبتاً طوالنی را پشت سر گذاشته ايم .بی
شکّ انتشار شمارگان متوالی از اين نشريه ،بر تجربه هاي گردانندگان آن افزوده
و تالش وافر و سعی بی دريغ صرف شده تا نقاط ضعف برطرف گرديده و بر
نقاط قوت افزوده شود.
اکنون اين نشريه در پی اتخاذ تدابیري است تا به منظور ارتقاي سطح کیفی و
توفیق براي نمايه شدن در پايگاه هاي استنادي معتبري نظیر پايگاه  DOAJو
 SCOPUSمخاطبان بیشتري را مشمول قرار داده و اين امكان را فراهم آورد تا
دسترسی پژوهشگران خارجی نیز به مقاالت منتشره میسور گردد؛ از اينرو در
شماره هاي بعدي نشريه شاهد تغییرات شكلی از حیث نحوه ارجاع دهی و نیز
ترتیب منابع خواهیم بود تا همسو با ضوابط شكلی آن پايگاه هاي استنادي،
محتواي علمی مقاالت نیز ارتقا يابد .در راستاي تامین اين هدف ،اطالع رسانی
الزم به نويسندگان از طريق سامانه نشريه صورت خواهد گرفت.
حال که نوزدهمین شماره نشريه مطالعات فقه و حقوق اسالمی در آستانه
انتشار قرار دارد بجاست که از اهتمام و مساعی و صرف وقت فراوان اعضاي
محترم هیات تحريريه ،همچنین داوران و مشاوران علمی اين شماره قدردانی
کرده و امیدوار باشیم تا همكاري خود را با اين نشريه استمرار بخشند تا ضمن
انتشار به موقع نشريه پاسخگوي نیاز حجم وسیعی از مخاطبان باشیم.

