
 باسمه تعالی

 «مدظله رهبر معظم انقالب» «در میدان علم باید تن به آب و آتش زد و کار کرد. این یکی از مظاهر بسیج علمی است»

 راهنمای تهیه و ارسال مقاله

 (پژوهشی علمیبا رویکرد ) «های نوین فقه و حقوق اسالمیپژوهش مجله»

 اصفهان دانشگاه معارف قرآن و عترتتحت امتیاز 

و  فقه اصولفقه، ) اسالمی حقوقزمینه اصیل در  مطالب مشتمل برو  پژوهشی علمیکیفیت با ت مقاالصرفاً  مجلهاین 

 .دنمایمیرا منتشر  (حقوق

  می باشند:  ی ذیلمحورهاپژوهشی مجله  های اولویت*

مبانی ( 5 انتقادی حقوق اسالمی-عات تحلیلیمطال (4حقوق تطبیقی ( 3 فقه تطبیقی( 2 مسائل مستحدثه فقهی( 1

روانشناسی، ) های فقهی و حقوقیآموزه مطالعات آماری و میدانی از( 6 اسالمی های حقوقفلسفی و کالمی آموزه

 )قوانین، رویه قضایی و ...( ( مطالعات آسیب شناختی منابع حقوقی4( ..تربیتی، جامعه شناسی .

 توجه فرمایند: ذیلبه نکات  پیش از ارسال مقاالتشایسته است محققان محترم *

قبالَ  بوده ویا محققین ارائه دهنده محقق پژوهشی اصیل و کار  د کهنموهایی را بررسی خواهد فقط مقالهتحریریه هیئت .1

در صورت احراز خالف این مطلب، باشد. نیز فرستاده نشده یدیگر مجله زمان برایچاپ نشده و همسایر مجالت در 

 در هر مرحله، مقاله از فرایند بررسی خارج خواهد شد. 

 خواهد بود برای مجله محفوظ و اصالحات الزممقاله  ، حق چاپپذیرشاست پس از بدیهی. 

 باشد.می ای کلمه 011، صفحه 01و حداکثر  11حجم مقاله حداقل  .2

 باشند.  Bold تایپ شود و تیترها همگی 14و با سایز  B badrفونت   و با  A4 صفحهمقاله برروی  .0

 ساختار مقاله به ترتیب عبارت است از: .4

 کوتاه، گویا و بیان کننده محتویات مقاله. عنوان مقاله:الف( 

 وابستگی سازمانی )محل خدمت ،رشتهبا ذکر نام مدرک تحصیلی  ،ادگی نویسنده همراه با رتبه علمینام و نام خانوب( 

 در پاورقی ذکر شود( اطالعات)این  .تلفن همراه ،آدرس الکترونیکی (،تحصیل یا

 )با رعایت اصول چکیده نویسی( .کلمه به زبان فارسی 051تا  151آیینه تمام نما و فشرده بحث در حدود  چکیده:پ( 

 کلمه و ایفا کننده نفش نمایه و فهرست به منظور سهولت در جستجوی الکترونیکی. 6تا  4بین  ها:کلید واژهت( 



 بیان کننده مسئله تحقیق، روش، ضرورت و هدف آن. مسئله: طرحث( 

 متن اصلی مقاله.ج( 

 های مقاله.بیان کننده خالصه بحث و ارائه یافته نتیجه:چ( 

 :ی نویسنده به این شکل تنظیم شودبه ترتیب حروف الفبای نام خانوادگ :ع پایانیفهرست منابح( 

 ، عنوان کتاب،نویسنده در کروشه ذکر شود مثالً عالمه مجلسی{ مشهور}لقب  نام خانوادگی نویسنده، نام کتاب:*

 .ح، محل نشر، نام ناشر، شماره چاپنام مترجم یا مصح ،سال انتشار، باشد{ Boldبه صورت حتماً }عنوان کتاب 

مقاله در ، نام مجله، شماره صفحات )عنوان حتماً در گیومه باشد( «عنوان مقاله»نام خانوادگی نویسنده، نام،  مقاله:*

 .چاپمجله، دوره و سال 

)نام خانوادگی نویسنده، به این صورت درج گردد:  وبوده ی متن وندرها( باید )رفرنسمطالب ارجاعات مربوط به منابع  .5

 سال چاپ، جلد، شماره صفحه(.

کلمه)ر.ک:( ها، نوشتاست باید قبل از مشخصات منبع در پی رف محتوایی()بدون دخل و تص مطالبی که نقل به مضمون .6

 .آورده شود

 درج گردد.« نام سوره، شماره آیه»به صورت  ارجاعاتدر  قرآن کریمآیات  .7

 .دنباش با ترجمههمراه و  داخل گیومه ،و احادیث قرآن کریماز جمله آیات  ،متون انگلیسی یا عربی .8

  ر شود.حتماً در پاورقی ذکآنها و ترجمه  گردیدهو احادیث حتماً باید إعراب گذاری کریم آیات قرآن 

 .درج گردددر متن مقاله داخل پرانتز  تخصصیهای اسامی خاص و واژه شکل التین .9

 .می باشدنویسنده ر عهده صحت درج مطالب مقاله ب .01

 خواهد شد. عودت داده ندر هرحال مقاالت ارسال شده  .00

گردد در لحاظ نویسی ضروری بوده و حتماً باید قبل از ارسال مقاله توسط نویسنده مقالهنامه و ضوابط رعایت شیوه .01

 .نخواهد شد ارسالو ارزیابی هیئت تحریریه  رایبصورت مقاله غیراین

 به آدرس الکترونیکی PDFو  WORDخود را در قالب دو فایل فایل مقاالت محققین ارجمند در صورت تمایل، *

 }مقاالتی که با غیر این روش ارائه گردند، برای ارزیابی ارسال نخواهد گردید.{ د.فرماینارسال  --- مجله به نشانی

 دفتر مجله  –با تشکر                     


