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عالمه طباطبائی.
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 دبیر تخصصی :اسماء ساالری
 دبیر اجرایی :منور میرزائی
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 ناشر :دانشگاه تهران
 چاپ :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران
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راهنمای تدوین و ارسال مقاله
از کلیه دانشجویان ،اساتید و پژوهشگران محترم دعوت می شود مقاالت علمی -پژوهشی خود که مرتبط
با محورهای موضوعی این فصلنامه (حقوق عمومی ،حقوق بین الملل و حقوق بشر) هستند را از طریق
ثبت نام در سامانه به نشانی  https://jplsq.ut.ac.irبا رعایت نکات زیر ارسال نمایند:
الف .نکات شکلی:
.5

حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان ،چکیده ،بدنه ،نتیجهگیری و منابع) باید حداکثر

 0888کلمه در قطع  A4باشد.
.2

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

.8

راهنمای تنظیم اندازه و نوع قلم مقاله:
موضوع

اندازه

فونت

عنوان فارسی مقاله

Bold53

B Compset

عناوین بعدی مقاله (به ترتیب نزولی)

Bold 52-53-52

B Compset

چکیده و واژگان کلیدی فارسی

52

B Nazanin

چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی

55

Times New Roman

متن مقاله

52

B Nazanin

منابع فارسی

52

B Nazanin

منابع انگلیسی

50

Times New Roman

پاورقی فارسی

50

B Nazanin

پاورقی انگلیسی

3

Times New Roman

.3

برای بخشبندی محتوای بدنه مقاله حتیالمقدور از هیچ واژه و حرفی استفاده نشود.

.1

چکیده فارسی و ترجمه آن به انگلیسی حداقل در  500و حداکثر در  200کلمه باشد.

.2

واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی باید حداقل  3و حداکثر  2کلمه باشند.

ب .شیوه ارجاع دهی:
 .5ارجاعات باید به صورت درونمتنی بوده و بالفاصله پس از نقل مطلب ،به این صورت داخل
پرانتز ذکر شود( :نام صاحب اثر ،سال انتشار :شماره صفحه) .اگر ارجاع آخر جمله است ،حتما
نقطه بعد از پرانتز گذارده شود .به عنوان مثال( :غیور.)8:5833 ،
 .2اگر نویسندگان دو نفر باشند ،نام خانوادگی هر دو نویسنده نوشته می شود( :الوانی ،مقیمی:5830 ،
 .)210حال اگر تعداد مؤلفان بیش از سه نفر باشند ،تنها نام خانوادگی نویسنده اول نوشته شده و در
خصوص نویسندگان دیگر از عبارت «و دیگران» استفاده شود( :الوانی و دیگران.)250 :5830 ،
 .8شیوه ارجاع به آراء قضایی و داوری نیز همچون کتابها و مقاالت ،باید به صورت درونمتنی
باشد .به عنوان مثال)ICJ Rep, 2010: para. 104( :
 .3در ارجاعات درونمتنی در صورت تکرار منبع ،به جای استفاده از  ،op.cit. ،Ibidهمان یا پیشین،
منبع دوباره عینا ذکر شود.

ج .شیوه تنظیم فهرست منابع پایانی:
فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب :کتب ،مقاالت ،اسناد ،آراء و ...دستهبندی شده و با شماره
گذاری مسلسل به صورت زیر آورده شوند:
 کتاب ها :نام خانوادگی ،نام نویسنده (تاریخ انتشار) ،عنوان کتاب با حروف ایتالیک ،نام مترجم یامصحح ،محل انتشار ،نام ناشر ،شماره جلد.
 -مقاله ها :نام نویسنده (تاریخ انتشار) ،عنوان کامل مقاله در گیومه ،نام مجله با حروف ایتالیک ،شماره مجله.

د .شیوه تنظیم فایل حاوی مشخصات نویسندگان:
نام و مشخصات نویسندگان نباید در فایل اصلی مقاله ذکر گردد ،بلکه باید در یک فایل جداگانه به
ترتیب زیر نوشته شود و به همراه فایل اصلی مقاله از طریق سامانه ارسال گردد:
 .5در باالی صفحه ابتدا «عنوان فارسی» و سپس «عنوان انگلیسی» مقاله ذکر شود.
 .2مشخصات نویسندگان مقاله به ترتیب (به فارسی و انگلیسی) و به صورت زیر ذکر شود:
نام و نام خانوادگی ،مرتبه علمی ،نام گروه ،نام دانشکده ،نام دانشگاه ،نام شهر ،نام کشور.
 .8از بیان عنوانهایی نظیر مهندس ،دکتر و ...در ابتدای اسامی نویسندگان مقاله خودداری گردد.
 .3حتما نویسنده مسئول ( )Corresponding Authorمشخص شود.

نکات مهم
 مقاله ارسالی باید محصول مطالعات و تحقیقات نویسنده/نویسندگان بوده و دربردارنده
دستاوردهای علمی جدید باشد.
 استناد به مقاالت مرتبط که در «فصلنامه مطالعات حقوق عمومی» منتشر شدهاند ،موجب
میگردد مقاله ارسالی در اولویت بررسی و داوری فصلنامه قرار گیرد و عالوه بر آن واجد
امتیاز باالتری در مرحله داوری گردد.
 چکیده فارسی نباید به صورت مفهومی ترجمه گردد ،بلکه ترجمه چکیده باید دقیق بوده و
شامل ترجمه تمامی جمالت متن فارسی باشد .عنوان ،چکیده و واژگان کلیدی انگلیسی باید
در صفحه آخر فایل اصل مقاله آورده شوند .در صورت تغییر و بازنگری چکیده فارسی،
تغییرات در چکیده انگلیسی نیز اعمال گردند.

 مسئولیت صحت مطالب ،منابع و نظرهای ابراز شده در مقاله و نیز رعایت حقوق مؤلفین و
پژوهشگران بر عهده نویسنده/نویسندگان مقاله میباشد.
 نویسنده مسئول باید تعهدنامهای از طریق سامانه ارسال نماید مبنی بر اینکه مقاله برای
همایش یا مجله دیگری ارسال نشده یا در حال داوری یا چاپ نبوده و یا قبال در جایی
چاپ نشده است.
 دانشجویان باید مقاله خود را به همراه یک عضو هیئت علمی دانشگاه یا شخص دارای
مدرک دکتری به صورت مشترک ارسال نمایند.

 مقالهای که مطابق این راهنماتهیه نشده باشند ،توسط کارشناس نشریه جهت اعمال
تغییرات تنها یک بار به نویسنده مسئول برگشت داده میشود.
 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
چاپ ویرایش میشود.
 شورای دبیران نسبت به پذیرش ،عدم پذیرش و هرگونه ویرایش یا تلخیص مقاله در زمان
چاپ آزاد است.
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