
 (B Yagut 16pt, Bold)عنوان مقاله 

 

 (B Yagut 12pt, Bold). نام  و نام خانوادگی نویسنده اول1

 ((B Yagut, 10 ptمرتبه علمی، نام رشته، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور 

 (B Yagut 12pt, Bold). نام  و نام خانوادگی نویسنده دوم 1

 ((B Yagut, 10 ptمرتبه علمی، نام رشته یا گروه، نام دانشکده، نام دانشگاه، شهر، کشور 

 

 ها()با دوخط فاصله از نام نویسندهچكيده 

و در آن به بيان مختصري درباره موضوع،  کلمه و در يك پاراگراف باشد ۰۵۲-۰۲۲چكيده مقاله شامل حداکثر  -
 ها و نتايج پرداخته شود.هاي مورد استفاده، يافتهضرورت تحقيق، روش

 B Yagut, 11 ptمتن چكيده: و سايز فونت  -

 1فاصله خطوط:  -

د و در رو به ترتيب حروف الفبا تنطيم قرار می گي که با کاما از يكديگر جداشدهحداکثر پنج کلمه  واژگان کليدي:
 ها نقطه قرار دارد.انتهاي آن

 

 مقدمه .1
 نشريه اين راهنما به منظور استفاده مؤلفين براي نوشتن مقاالت فارسی مطابق الگوي استاندارد و واحد اين

 . لطفا از تغيير دادن آن خودداري کنيد.است یتهيه شده است. رعايت اين ضوابط براي مؤلفين محترم الزام

 هايهاي مختلفی مانند تشكر و قدردانی و پيوست تشكيل شده باشد اما وجود بخشبخشتواند از مقاله می

 به جدول ذيل توجه شود:  نگارش مقاالت يبرا گيري و منابع الزامی است.چكيده، واژگان کليدي، مقدمه، نتيجه

 فونت، سایز، ضخامت قلم بخش های مقاله

 61 سایز ضخیمیاقوت  B عنوان مقاله

 6۱ سایزیاقوت نازک  B متن اصلی فارسی

 66 سایزنازک  Times New Roman انگلیسیمتن اصلی 

 9 سایزیاقوت نازک  B پانویس فارسی

 9 سایزنازک  Times New Roman پانویس انگلیسی

 5/61 سایز ضخیم یاقوت B (1تیتر اصلی)هدینگ 

 61 سایز ضخیم یاقوت B (2تیتر فرعی )هدینگ 

 6۱ سایز ضخیم یاقوت B (3تیتر فرعی )هدینگ 

 6۱ سایزیاقوت نازک  B منابع فارسی

 66 سایزنازک  Times New Roman منابع انگلیسی

 چکیده انگلیسی

 65 سایز ضخیم Times New Romanعنوان مقاله: 

 66 سایز ضخیم Times New Romanنام نویسندگان: 

 9 سایز نازک Times New Romanآدرس نویسندگان: 

 66 سایز نازک Times New Romanمتن اصلی چکیده: 

 



 

 بدنه مقاله .۰

و با فاصله خط  (Times New Roman, 9pt)و فونت انگليسی  (B Yagut, 9pt)از فونت فارسی  1هابراي پانویس -

single  گذاري شماره 1استفاده شود و بر اساس زبان پانویس راست چين یا چپ چين شده و براي هر صفحه، از

 شوند.

رت داخل صو نیو بالفاصله پس از نقل مطلب، به ا ندینما ميتنظ «یدرون متن» وهيمقاالت را به ش ،محترم سندگانینو -
 پرانتز ذکر شود: 

 (.1۳۳ :1۹۳۱ ان،ینمونه: )کاتوز يشماره صفحه(. برا :سال انتشار سنده،ینو ی)نام خانوادگ
 

مختلف باشد و در متن مقاله به چند جلد استناد شده باشد، پس از سال  يجلدها يمنبع دارا کیکه  یدر صورت -
 :انتشار، شماره جلد اضافه شود

 (.1۱۱، ص۱، ج1۹۳۱ ،یتفرش یسائي)ع
 

 شود: ميتنظ ریصفحه باشد، نقل مطلب به نحو ز کیاز  شيکه مطلب استفاده شده در ب یدر صورت -
 (.۱۰1 -1۳۳: 1۹۳۱ ان،ی)کاتوز

 

حال اگر (. ۱۱۰: 1۹3۰)الوانی، مقيمی، اگر نویسندگان دو نفر باشند، نام خانوادگی هر دو نویسنده نوشته می شود:  -
تعداد مؤلفان بيش از دو نفر باشند، تنها نام خانوادگی نویسنده اول نوشته شده و در خصوص نویسندگان دیگر از 

 (.۱1۰: 1۹۳۰)الوانی و دیگران، استفاده شود: « و دیگران»عبارت 
 

سال، با افزودن شماره منبع مورد نظر در فهرست منابع پس از ذکر  کیدر  سندهینو کیدر صورت تعدد منابع از  -
 :گردد زیمتما گریکدیسال انتشار، منابع از 

 .(13۹ :(۶) 1۹۳۱ ان،ی( و )کاتوز1۳۳ :(۱) 1۹۳۱ ان،ی)کاتوز
 

صورت درون متنی )مرجع صادرکننده رأي، سال صدور رأي:  شيوه ارجاع به آراء قضایی و داوري نيز باید به -
 :پاراگراف مربوطه( باشد

(ICJ Rep, 2010: para. 104) 
 

 در ارجاعات درون متنی در صورت تکرار منبع، از موارد ذیل استفاده شود: -

 .شماره صفحه :نيشيپ ،ی* تكرار باواسطه: نام، نام خانوادگ
 .صفحهن: شماره واسطه: هما ی* تكرار ب

به تناسب با درج  ي( در ارجاعات بعدكيتالي)به صورت ا Ibidو  op. citاستفاده از عبارت  ن،ي* در مورد منابع الت
 شماره صفحه.

 
 . جداول۰-1

 singleو با فاصله خطوط  (Times New Roman, 10pt)و فونت انگليسی  (B Yagut, 10pt)جداول با فونت فارسی 

هاي و داده راست چينهاي ستون اول به صورت هاي فارسی هستند، دادهداراي دادهشود. در جداول نگارش می

چپ هاي ستون اول هاي انگليسی، دادهنوشته شوند. در مورد جداول با دادهوسط چين ها به صورت ي ستونبقيه

هستند. هر جدول به  Boldنوشته شوند. ستون و سطر اول به صورت  چين وسطها هاي بقيه ستونو داده چين

                                                           
1- Footnote 



 B)گيرد. نام جداول به صورت وسط چين و در باالي آن و با فونت صورت وسط چين در ميان صفحه قرار می

Yagut, 9pt, Bold) گيرد. تمام جداول از ابتداي متن مقاله به ترتيب شماره با فاصله پاراگرافی تا جدول، قرار می

 گيرد.متن قرار می شوند. جدول با یک خط، فاصله ازگذاري می

 . ميانگين جرائم سايبري در استان هاي مختلف1جدول 

 خراسان رضوي تهران 
 1۱ 3 1931سال 
 ۱ ۹ 1931سال 

 
 یابد.متن بعد از جدول با یک خط، فاصله از آن ادامه می

 

 ها. شكل۰-۰

شوند و به ترتيب از ابتداي متن مقاله عنوان شکل درنظرگرفته میها تحت ها و دیاگرامها، گرافها، مدلتمام عکس

ا هاالمکان از نسخه اصل آنها استفاده شود. نام شکلها باید مطلوب بوده و حتیشوند. کيفيت شکلگذاري میشماره

 گيرد.قرار میو با فاصله پاراگرافی بعد از شکل،  (B Yagut 12pt, Bold)به صورت وسط چين و زیر آنها و با فونت 

 

 گيرينتيجه .9

 

 . منابع4

در اين قسمت حتما دقت شود، در صورتی که از منابع مختلف مقاله، کتاب، پايان نامه و ... استفاده می شود، 

 شماره دهی منابع پشت سرهم و بی وقفه و به شكل ذيل تقسيم بندي شود:

 . منابع فارسی4-1

 الف( کتب

 ب( مقاالت

 ج( آراء قضايی

 

 منابع عربی. 4-۰

 الف( کتب

 ب( مقاالت

 ج( ...

 

 



 

 . منابع التين4-9

A) Books 

B) Articles 

C)... 

 

 :دهی موارد مختلف ارجاع -

 کتاب: 
مصحح، محل انتشار، نام ناشر،  اينام مترجم  ك،يتاليانتشار(. عنوان کتاب با حروف ا خي)تار سندهينام نو ،ینام خانوادگ
 شماره جلد.

 

 شهر دانش. یحقوق يتهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش ها ،یالملل نيب ي(. حقوق سازمان ها1939) دقاسميس ،یزمان -

 
-Crawford, James (2012). Brownlie's Principles of Public International Law, London, Oxford 

University Press . 
 

 مقاله در نشريه: 

شماره مجله، شماره  ك،يتالينام مجله با حروف ا ومه،يانتشار(. عنوان کامل مقاله در گ خي)تار سندهينونام  ،ینام خانوادگ
 مقاله، مثال: يیو انتها يیصفحات ابتدا

حقوق بشر در  تيحقوق بشر سازمان ملل متحد و وضع يشورا(. »1934و عباس خداشناس ) یعل ،يسادات اخو -
 .131-119، صص 4، شماره دانشگاه تهران یفصلنامه مطالعات حقوق عموم، «عربستان

- Donnelly, Jack (1980). "Natural Law and Right in Aquinas’ Political Thought", The Western 

Political Quarterly, vol. 33, pp. 520-535. 

 

 مجموعه مقاالت مقاله در کتاب /: 

 یدر: نام و نام خانوادگ ،«ومهيعنوان مقاله در گ»انتشار(.  خيمقاله )تار سندهيمقاله، نام نو سندهينو ینام خانوادگ
 يمحل انتشار، نام ناشر، شماره صفحات ابتدا و انتها ك،يتاليکتاب، عنوان کتاب به صورت ا یعلم راستاراني/وراستاريو

 مقاله. 
 

در: مجموعه مقاالت  «یاز اموال فرهنگ تيالملل در حما نيو توسعه حقوق ب نيو تدو ونسكوي(. »1931) ديممتاز، جمش -
شهر دانش،  یحقوق يالملل، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش ها نيدر حقوق ب یخيو تار یاز اموال فرهنگ تيحما شيهما

 .3۵-1۲1چاپ اول، صص 
 

- Scovazzi, Tullio (2006). “The Protection of Underwater Cultural Heritage: Article 303 and 

the UNESCO Convention”, in: D. Freestone, R. Barnes and D. Ong (eds.), The Law of the Sea 

Progress and Prospects, Oxford University Press, pp. 120-136. 
 

 :مقاله همايش/ کنفرانس 

 .برگزاري، ج )شماره جلد(، چ )شماره چاپ(، محل همايشنام  ،«ومهيگدر عنوان مقاله»)سال(.  نويسندهنام  ،یخانوادگنام 



 

عدالت و اخالق  یالملل نيب شيهما ،«یعدالت اخالق محور در حقوق اسالم(. »1931)جهيخد ،یروانيو ش رضايعل ن،ييآ -

 .مشهد امام رضا )ع(، يو آموزه ها رهيبر س دي)ع( با تأک تيدر مكتب اهل ب

 

 آراء: 

 صدور دادنامه(، صادره از )مرجع صادرکننده دادنامه( خي)تار خيدادنامه شماره )شماره دادنامه( به تار

 

است  یمربوط به کشور خارج یذکر شوند. اگر قانون بیبا ذکر کامل عنوان قانون و سال تصو دیو مقررات با نیقوان** 

 .شود  یسیالزم است نام کشور در انتها داخل پرانتز به انگل
 

 :طرح پژوهشی 

 سازمان. اي...(، نام دانشگاه اي یسازمان ،ینام مؤلف )سال(. عنوان طرح، مشخصات طرح )درون دانشگاه ،ینام خانوادگ

 

 :پايان نامه و رساله 

ارشد/  یاخذ مدرک )کارشناس يبرا نامهانيصورت برجسته(، پا)به نامهانيعنوان پا نام مؤلف )سال دفاع(. ،ینام خانوادگ
 دکترا(، نام دانشكده و دانشگاه.

 

 :منابع الكترونيكی 

(، به آدرس: تایب ايانتشار ) خي، تار«عنوان مطلب»مؤلف )اگر مؤلف ندارد، منبع با عنوان مطلب شروع شود(، 

<http://example.com/34520>  14۲۲خرداد 11 ديبازد نيآخر. 

وب سایت هایی مانند ویکی پدیا و مانند آن ارجاع دهد . عالوه بر این، ارجاع به   پژوهشی نباید به -علمی   ** یک مقاله

توصیه می شود منابع مورد استفاده مربوط  وبالگ ها و سایت های بدون هویت، ارزش علمی مقاله را مخدوش می کند.

 .مقاله باشد تا جدید بودن مقاله تقویت شودبه ده سال آخر منتهی به نگارش 

 


