فراخوان مقاﻻت

نشريه انديشه هاي حقوق خصوصي دانشگاه علم و فرهنگ

با توجه به تصويب و راه اندازي نشريه انديشه هاي حقوق خصوصي در دانشگاه علم و فرهنگ ،از تمامي پژوهشگران دعوت
مي شود تا مقاﻻت خود در هر يك از محورهاي ذيل را به آدرس الكترونيكي مجله 1ارسال نمايند تا پس از طي مراحل داوري،

منتشر گردد.

محورهاي موضوعي:

 -1حقوق خصوصي
 -٢حقوق اقتصادي

 -٣حقوق تجارت بين الملل
 -٤حقوق رقابت

 -٥حقوق فناوري اطﻼعات

 -٦حقوق تجارت الكترونيكي
 -٧حقوق مالكيت فكري
 -٨حقوق بيمه

 -٩حقوق دريايي

 -1٠داوري داخلي و بين المللي
 -11فقه و حقوق خصوصي
 -1٢حقوق ورزشي
 -1٣حقوق پزشكي
 -1٤حقوق بورس

 -1٥ساير موضوعات جديد مرتبط با حقوق خصوصي
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راهنماي تدوين مقاﻻت

در راستاي احراز شرايط ﻻزم در مورد مجﻼت علمي -پژوهشي ،در اين مجله فقط مقاله هايي پذيرفته مي شوند كه افزون بر داشتن
محتواي علمي به تشخيص داوران متخصص ،با رعايت ضابطه هاي شكلي زير نيز نوشته شده باشد.

الف( شرايط نويسنده

 .1نام و نام خانوادگي نويسنده )گان( كامل باشد )به فارسي و انگليسي(.

 .٢ميزان تحصيﻼت ،رتبه علمي و محل خدمت نويسنده )گان( مشخص باشد )به فارسي و انگليسي(.
 .٣نويسنده مسئول مقاله و نشاني الكترونيكي وي معرفي گردد.
 .٤نشاني ،كد پستي و شماره تلفن آورده شود.

 .٥يكي از نويسندگان مقا له بايد دانش آموخته دكتري يا عضو هيئت علمي دانشگاه ها يا مراكز پژوهشي معتبر داخلي يا خارجي
بوده و ترجيحاً از سابقه پژوهشي در موضوع مقاله ارسالي برخوردار باشد.

ب( شرايط مقاله

 .1مقاله كمتر از  1٥صفحه و بيشتر از  ٢٥صفحه نباشد.

 .٢مقاله از لحاظ ساختاري بايد به ترتيب شامل عنوان ،چكيده ،مقدمه ،متن اصلي ،نتيجه گيري ،پيشنهادها و كتابنامه باشد.

 .٣چكيده )فارسي و انگليسي( حداكثر در  ٢٥٠كلمه بايد شامل موضوع ،طرح مسأله ،نتيجه اصلي تحقيق و واژگان كليدي باشد.
 .٤واژهاي كليدي حداقل  ٣و حداكثر  ٥واژه باشد.

 . ٥مقدمه بايد شامل طرح مسأله ،سواﻻت ،پيشينه ،هدف و اشاره به ساختار اصلي مقاله باشد.

 .٦معادل انگليسي واژگان تخصصي و نام هاي اشخاص داخل پرانتز در درون سطر آورده شود با قلم  Times New Romanو
اندازه .1٢

 .٧در تايپ مقاله از رسم الخط فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود.

 .٨قلم چكيده ،بي نازنين و اندازه آن  ،1٢قلم متن مقاﻻت ،بي نازنين و اندازه آن  1٣و عنوان مقاله با قلم تيتر  1٤تايپ شود .قلم
تيترهاي داخلي ،بي نازنين و اندازه آن  1٣و به صورت  Boldباشد.

 .٩قلم زيرنويس هاي فارسي بي نازنين و اندازه آن  1٠باشد.
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 .1٠قلم ارجاعات انگليسي درون متن Times New Roman ،و اندازه آن  1٢باشد و زيرنويس هاي انگليسي با قلم Times
 New Romanبا اندازه  1٠باشد .قلم چكيده انگليسي  Times New Romanو اندازه آن  1٢باشد.

 .11عنوان مقاله كوتاه و گويا باشد )به فارسي و انگليسي(.

 .1٢مقاله پيشتر جايي چاپ نشده يا براي چاپ به جايي فرستاده نشده باشد.
 .1٣مقاله تايپ شده و به آدرس الكترونيكي مجله ارسال گردد.
 .1٤اين نشريه از پذيرش مقاﻻت ترجمه شده معذور است.
 .1٥مقاﻻت رد شده عودت داده نمي شود.

 .1٦يك مقاله علمي  -پژوهشي نبايد به وب سايت هايي مانند ويكي پديا و مانند آن ارجاع دهد .عﻼوه بر اين ،ارجاع به وبﻼگ
ها و سايت هاي بدون هويت ،ارزش علمي مقاله را مخدوش مي كند .توصيه مي شود منابع مورد استفاده مقاله شما مربوط به ده

سال آخر منتهي به نگارش مقاله باشد تا جديد بودن مقاله تقويت شود.

 .1٧اگر مقاله جهت بازنگري كلي يا جزئي به نويسنده ارجاع شده است نويسنده مكلف بوده تغييرات و اصﻼحات احتمالي را با
قلم رنگي مشخص كرده و ترجيحاً با تهيه جدولي به سواﻻت و ايرادات به طور دقيق و علمي پاسخ دهد .ﻻزم به ذكر بوده عدم

مشخص نمودن تغييرات مقاله منجر به عدم ارزيابي مقاله توسط داوران خواهد بود.

ج( شرايط استناد

 .1منابع در درون متن به صورت  (1نام خانوادگي نويسنده (٢ ،سال انتشار (٣ ،شماره صفحه ،و هر سه داخل پرانتز معرفي شوند،

مانند) :عنايت ،1٣٤٩ ،ص  .(Crawford, 2012, p. 98) (٢٥در صورتي كه يك منبع داراي چند نويسنده باشد به طرز مقابل
عمل شود) :عنايت و ديگران ،1٣٤٩ ،ص  (٢٥يا )(Crawford et al., 2012, p. 98

 .٢در ارجاع مجدد بﻼفاصله ،به ذكر واژه همان و شماره صفحه اكتفا شود.

 .٣منابع فارسي و انگليسي مورد استفاده در پايان مقاله ،براساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسندگان به شرح زير نوشته شود:

الف .در مورد كتاب ها :نام خانوادگي و نام نويسنده ،نام كتاب ،نام مترجم ،شماره جلد ،محل انتشار ،نام ناشر ،نوبت چاپ ،تاريخ

انتشار.

ب .در مورد مقاله هاي مندرج در نشريات يا مجﻼت ادواري :نام خانوادگي ،نام نويسنده ،عنوان مقاله ،نام نشريه ،سال انتشار و

شماره مجله.
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پ .اگر از سايت خاصي استفاده شده است در قسمت منابع بايد آدرس كامل سايت به همراه تاريخ آخرين بازديد ذكر گردد.
نمونه:

www.csc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc37/2007scc37.html>.2017/09/14
ت .عناوين كتاب ها و مقاﻻت در قسمت منابع بايد به صورت برجسته باشد.
د( شيوه ارسال مقاله

نويسندگان محترم مي توانند مقاله هاي خود را به نشاني الكترونيكي مجله ) (privatelaw@usc.ac.irارسال نمايند .همراه با مقاله
ﻻزم است تعهد نويسنده مسئول مبني بر اصيل بودن مقاله ،عدم انتشار تمام يا بخشي از آن در نشريه هاي ديگر و عدم ارائه همزمان

به چند نشريه به نشاني الكترونيكي ارسال شود.
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