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این فصلنامه بر اساس نامه شماره  01/3/99/68199در تاریخ  01/98/91وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری دارای درجة علمی ـ پژوهشی گردید.

نشانی دفتر مجلههای علمی پردیس فارابی:
قم ـ بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) صندوق پستی  ،356کد پستی3690996491 :
تلفن و نمابر 39999394 :ـ 885
پست الکترونیکی مجلهjolt@ut.ac.ir :
وبسایت مجلهhttp://jolt.ut.ac.ir :

نکاتی درباره نگارش و تدوین مقاله و فرایند پذیرش و چاپ

 .1مقاله قبالً در نشریه دیگری به چاپ نرسیده یا همزمان برای مجالت دیگر ارسال نشده باشد.
 .2مقاله خود را پس از ثبت نام در سامانه مجله به نشاني  http://jolt.ut.ac.irو دریافت نام کاربری و رمز ورود ،بارگذاری
و ارسال نمایید.
 .3مقاالت در برنامه  Word 2002با قلم  B Lotusو با اندازه  12و عنوان مقاله با قلم تیتر  13پررنگ تایپ شود حجم هر
مقاله بیش از  20صفحه حروفچیني شده و کمتر از  8صفحه نباشد.حاشیه سفید صفحات از باال  ، 5/5از پایین  6و از
سمت چپ و راست  4سانتيمترباشد وهر صفحه حداقل دارای سه پاراگراف باشد).
 .4حداقل و حداکثر تعداد کلمات در چکیده مقاله به ترتیب  25و  200کلمه باشد.
 .5فاصله بین خطوط یک سانتي متر باشد.
 .6برای مشخص کردن قسمتهای مختلف در متن اصلي از کلماتي همانند مبحث ،عدد،گفتار ،فصل ،بخش و  ...استفاده
نشود ،بلکه از تیترهایي با قلمهای مختلف استفاده شود.
 .2اسم و عنوان نویسندگان از فایل اصلي مقاله حذف گردد.
 .8ارجاعات درون متن ،بالفاصله پس از نقل مطلب داخل پرانتز به صورت زیر ذکر شود:
 (نام صاحباثر ،سال انتشار ،شماره صفحه) مثال( :شیروی ،1385 ،ص.)25 .9فهرست مآخذ ،به ترتیب الفبایي نام خانوادگي نویسندگان ،در انتهای مقاله به شرح ذیل آورده شود:
الف) کتابها :نام خانوادگي نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ انتشار) ،عنوان کتاب ،شماره جلد ،شماره چاپ ،نام مترجم
یا مصحح ،محل انتشار ،نام ناشر.
مثال  :عمید زنجاني ،عباسعلي ( ،)1384فقه سیاسي ،جلد هفتم ،چاپ سوم ،تهران ،انتشارات امیر کبیر.

ب) مقاالت :نام خانوادگي نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ انتشار)« ،عنوان کامل مقاله با حروف ایتالیک» ،نام مجله به
قلم ایتالیک ،شماره و مشخصات مجله ،شمارة صفحههای آغاز و پایان مقاله در مجله.
مثال :شیروی ،عبدالحسین (« ،)1385بررسي قانون نمونه آنستیرال در خصوص سازش تجاری بینالمللي» ،اندیشههای
حقوقي ،سال چهارم ،شماره دهم ،صفحات .45-26
 .10حداقل مدت زمان فرایند داوری یک مقاله  3ماه است.
 .11نظرات داوران به معنای پذیرش نهایي مقاله نیست ،پذیرش نهایي مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله ميباشد.
 .12اگر تعداد مقاالت پذیرش شده بیش از تعداد مقاالت مورد نیاز در شماره جاری مجله باشد ،مقاالت مازاد در
شمارههای آتي مجله چاپ خواهند شد.
 .13از ارسال چند مقاله بطورهمزمان خودداری نمایید (هر نویسنده فقط ميتواند یک مقاله در فرایند داوری داشته باشد و
در صورت تمایل به ارسال مقاله بعدی باید تا زمان تعیین تکلیف مقاله قبلي خود صبر نماید).
 .14دانشجو نميتواند مقاله انفرادی جهت چاپ ارسال نماید .الزاماً باید با یک عضو هیئت علمي دانشگاه یا شخص دارای
مدرک دکتری بصورت مشترک ارسال نماید.
 .15جهت اطالع از وضعیت ارزیابي مقاله خود با استفاده از نام کاربری و رمز عبور به سامانه مجله مراجعه نمایید.

