
 باسمه تعالی

 آیین نامه پذیرش مقاالت در نشریه جامعه و قانون

 
 باشد.و پذیرش مقاالت منوط به نظر هیئت داوری نشریه می مختار بوده.نشریه در پذیرش و یا رد مقاالت 1

بوده و تا قبل از آن الزامی به چاپ مقاالت پس از دریافت نامه الکترونیکی از طرف نشریه  نهایی .پذیرش2

 مقاالت در مجله وجود ندارد.

 مولفین وحقوق  کلیه قوانین مربوط به  ی گرددنویسنده متعهد م .باشدل مطالب خود میئو.نویسنده مس3

  می باشد.متعلق به نویسنده  البو مطرا رعایت  و حقوق مالکیت ادبی مصنفین

و در غیر را ظرف مدت معین برطرف  گردد.نویسنده مکلف است ایراداتی را که از طرف هیئت داوری اعالم می4

 لیتی در قبال عدم چاپ مقاالت ندارد.ئواین صورت نشریه مس

  ارسال مقاالت و اصالحیات آن ها صرفا از طریق آدرس پست الکترونیکی نشریه به آدرس ذیل انجام

 پذیرد.می

jameavaghanoonpublication@gmail.com 

 

 آیین نامه شکلی نشریه جامعه و قانون

 
 الف( بخش ها 

بخش اصلی شامل: حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق خصوصی، حقوق عمومی و حقوق بین  4این نشریه شامل 

 بخس اصلی که بصورت تطبیقی خواهند بود پذیرفته شده و چاپ خواهندشد.  4باشد. و مقاالت در این الملل می
 ب(بخش های فرعی 

.موت 4.دادرسی)نقدآراء قضایی( 3.حق)فلسفه حقوق( 2.سنت)فقه و حقوق( 1بخش های فرعی این نشریه شامل: 

.نسخ)قوانین منسوخ( 8.معرفی کتاب 7.آیینه)مشاهیر و علمای رشته حقوق(6.آراء وحدت رویه 5کورت)دادرسی مجاری( 
 باشد.می

 آیین شکلی و نگارشی 

 باشد:: مقاالت این نشریه شامل بخش های زیر میالف( شکل مقاالت

. منابع و 7.نتیجه گیری 6اصلی  متن. 5.مقدمه 4 .چکیده3(8و حداکثر  5کلمات کلیدی)حداقل ..2.عنوان 1

 ماخذ

 به زبان انگلیسی نیز باشد. چکیده  ه بر موارد باال باید شامل عنوان وهرمقاله عالو 

  نظرات مختلف )موافق ومخالف( و بیان نظر برگزیده و نتیجه و چکیده  شامل: تبین موضوع، بیان

 کلمه 250و حداکثر 170حداقل 

mailto:jameavaghanoonpublication@gmail.com


  نحوه تقسیم بندی مطالب در مقاالت بر اساس شماره گذاری و از تقسیم بندی مطالب به فصل بخش

 خودداری شود.،فصل و غیره مبحث  ، گفتار

 ،رتبه علمی، رشته، شغل)در صورت تمایل( و  اطالعات نویسنده هر مقاله شامل: نام و نام خانوادگی

 نویسنده مسئول بایستی مشخص گردد. پست الکترونیکی در ابتدای مقاالت درج خواهد گردید.

 باشد:ارجاعات مقاالت: ارجاعات مقاالت به شکل زیر می

 /جلدکتاب/محل نشر/ناشر/سال انتشار/ صفحهکتاب  ارجاعات کتاب ها: نام خانوادگی/نام/عنوان  

 شماره / صفحه محل نشر/ ناشر/ / سال انتشار/ عنوان مجله/ مقاله  ارجاعات مقاالت: نام خانوادگی/نام/عنوان 

 باشد.نحوه ارجاعات درون متنی و با شماره ترتیبی و به همین ترتیب در قسمت منابع و ماخذ می 

 فونت : 

/ و بدناااه اصااالی  BMITRA12/ عنااااوین فرعااای باااا فونااات  BTitR14عنااااوین اصااالی مقااااالت باااا فونااات 

در مقااااالت باااا زباااان فارسااای و در مقااااالت باااه زباااان انگلیسااای باااا   B NAZANIN12متاااون باااا فونااات 

فرعااای  بااارای عنااااوین 12بااارای عنااااوین اصااالی و  14باااا انااادازه هاااای   Times New Romanفوناات 

 ودشدر نظر گرفته می 12و تنه اصلی متون خواهد بود همچنین فونت منابع با اندازه 

  سانت از صفحه قرارخواهد گرفت.  1.5فاصله مطالب از هر طرف معادل 

 مجری خواهد بود . 24/02/1397مطالب فوق مورد تایید شورای سیاست گذاری این نشریه بوده و از تاریخ 

 


