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 هو ارسال مقال نیتدو یراهنما
خود که مرتبط  یپژوهش -یشود مقاالت علم یو پژوهشگران محترم دعوت م دیاسات ان،یدانشجو هیاز کل

 قیالملل  و حقوق بشر( هستند را از طر نیحقوق ب ،یفصلنامه )حقوق عموم نیا محورهای موضوعیبا 

 ند:یارسال نما رینکات ز تیبا رعا https://jplsq.ut.ac.ir یثبت نام در سامانه به نشان

 :الف. نکات شکلی

 حداکثر دبای( گیری و منابع، بدنه، نتیجهصفحات اعم از عنوان، چکیدهشامل همه )حجم مقاله  .5

 باشد.  A4در قطع  کلمه 0888

 باشد.متر سانتی 2و حاشیه باال و پایین صفحه سانتیمتر  1/3حاشیه سمت راست و چپ صفحه  .2

 :نوع قلم مقاله وراهنمای تنظیم اندازه  .8

 فونت اندازه موضوع

 Bold B Compset 53 عنوان فارسی مقاله

 Bold B Compset 52-53-52 عناوین بعدی مقاله )به ترتیب نزولی(

 B Nazanin 52 فارسیواژگان کلیدی  و چکیده

 Times New Roman 55 واژگان کلیدی انگلیسی و چکیده

 B Nazanin 52 ن مقالهمت

 B Nazanin 52 منابع فارسی

 Times New Roman 50 منابع انگلیسی

 B Nazanin 50 پاورقی فارسی

 Times New Roman 3 پاورقی انگلیسی

 

 شود.ناز هیچ واژه و حرفی استفاده المقدور حتیبندی محتوای بدنه مقاله برای بخش .3

 باشد.کلمه  200و حداکثر در  500داقل در ح یده فارسی و ترجمه آن به انگلیسیچک .1

 د.نباش کلمه 2و حداکثر  3نگلیسی باید حداقل گان کلیدی فارسی و اواژ .2

 

  



 ب. شیوه ارجاع دهی:

داخل بالفاصله پس از نقل مطلب، به این صورت  بوده ومتنی ارجاعات باید به صورت درون .5

فحه(. اگر ارجاع آخر جمله است، حتما  ذکر شود: )نام صاحب اثر، سال انتشار: شماره صپرانتز 

 (. 5833:8)غیور، به عنوان مثال:   نقطه بعد از پرانتز گذارده شود.

 :5830اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو نویسنده نوشته می شود:  )الوانی، مقیمی،  .2

و در  نوشته شده اول نویسنده یخانوادگ نام تنها باشند، نفر سه از بیش مؤلفان تعداد اگر(. حال 210

 (. 250 :5830)الوانی و دیگران،  استفاده شود: «دیگران و» عبارت از خصوص نویسندگان دیگر

 یمتنبه صورت درون دیها و مقاالت، باهمچون کتاب زین یو داور ییارجاع به آراء قضا وهیش .8

 (ICJ Rep, 2010: para. 104باشد. به عنوان مثال: )

 ،نیشیپ ای همان، .Ibid ،op.citاستفاده از  یدر صورت تکرار منبع، به جا یمتندر ارجاعات درون .3

 ذکر شود. نا یمنبع دوباره ع
 

 ج. شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی:

با شماره بندی شده و دسته کتب، مقاالت، اسناد، آراء و... انتهای مقاله باید به ترتیب: فهرست منابع

 آورده شوند: ریل به صورت زگذاری مسلس

 اینام مترجم  ،کیتالیعنوان کتاب با حروف اانتشار(،  خی)تار سندهینام نو ،یخانوادگ : نامها کتاب -

 نام ناشر، شماره جلد. انتشار، مصحح، محل

 .ه مجله، شمارکیتالیحروف ا نام مجله با، ومهیانتشار(، عنوان کامل مقاله در گ خی)تار سندهی: نام نوها مقاله -
 

 :سندگانیمشخصات نوحاوی  لیفا میتنظ وهیشد. 

، بلکه باید در یک فایل جداگانه به مقاله ذکر گردد یاصل لیدر فا دینبا سندگانینام و مشخصات نو

 و به همراه فایل اصلی مقاله از طریق سامانه ارسال گردد:شود ترتیب زیر نوشته 

 مقاله ذکر شود.« عنوان انگلیسی»و سپس « عنوان فارسی»در باالی صفحه ابتدا  .5

 مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب )به فارسی و انگلیسی( و به صورت زیر ذکر شود: .2

 نام شهر، نام کشور.، نام دانشگاه، نام دانشکدهنام گروه، ، مرتبه علمی، ینام و نام خانوادگ

 گان مقاله خودداری گردد.ی اسامی نویسندمهندس، دکتر و... در ابتدا رینظ هاییعنوان انیاز ب .8

 مشخص شود.( Corresponding Author) حتما  نویسنده مسئول .3
 



 نکات مهم

  دربردارندهبوده و  سندگانینونویسنده/ قاتیمحصول مطالعات و تحق دیبامقاله ارسالی 

 باشد. دیجد یعلماوردهای دست

  اند، موجب منتشر شده« فصلنامه مطالعات حقوق عمومی»استناد به مقاالت مرتبط که در

گردد مقاله ارسالی در اولویت بررسی و داوری فصلنامه قرار گیرد و عالوه بر آن واجد می

 .امتیاز باالتری در مرحله داوری گردد

 بوده و  قیدق ایدب ترجمه چکیده، بلکه ترجمه گردد یبه صورت مفهوم دینبافارسی  دهیچک

عنوان، چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باید  .متن فارسی باشد جمالت یتمامترجمه شامل 

 ،یفارس دهیچک یو بازنگر رییدر صورت تغ  در صفحه آخر فایل اصل  مقاله آورده شوند.

 د.نا عمال گرد زین یسیانگل دهیدر چک راتییتغ

 و  ینشده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلف و نظرهای ابرازمنابع  ب،صحت مطال تیمسئول

 .باشدعهده نویسنده/نویسندگان مقاله میپژوهشگران بر 

 یمقاله برا نکهیبر ا یمبن دیسامانه ارسال نما قیاز طر یاتعهدنامه دیمسئول با سندهینو 

 ییقبال  در جا ایچاپ نبوده و  ای یدر حال داور ایارسال نشده  یگریمجله د ای شیهما

 .نشده است چاپ

  دانشجویان باید مقاله خود را به همراه یک عضو هیئت علمی دانشگاه یا شخص دارای

 مدرک دکتری به صورت مشترک ارسال نمایند.

 جهت ا عمال  هیتوسط کارشناس نشرتهیه نشده باشند، ای که مطابق این راهنمامقاله

  شود.یبرگشت داده م تنها یک بار به نویسنده مسئول راتییتغ

  مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد. چاپ مقاله منوط به پذیرش دو

داور و تصویب نهایی هیأت تحریریه خواهد بود. مقاله در صورت تصویب، برای انتشار و 

 شود.چاپ ویرایش می

 نسبت به پذیرش، عدم پذیرش و هرگونه ویرایش یا تلخیص مقاله در زمان  شورای دبیران

.آزاد استچاپ 



 1941، بهار 1، شماره 94فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، دورۀ 
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