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نویسنده یا نویسندگان، سردبیر، داوران، مدیر : اعم از دخیل هستند، یک مقاله ارسال تا انتشار در فرآیند ی کهتمامی افراد
در صورت عدم . هستنددر زمینه چاپ و نشر مقاالت فصلنامه تمام اصول اخالقی  ، متعهد بهاجرایی و دبیران تخصصی

 .داند تا اقدامات مقتضی را معمول دارد فصلنامه حق خود میرعایت اصول مزبور، 

 نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در و از آیین بوده  (COPE)کمیته اخالق در انتشارتابع ضوابط این نشریه 

 .نماید علمی پیروی می آثار
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 حقوق و فقه، )ای حقوق  های میان رشته ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در حوزه فصلنامه، از تمامی مقاالت، پژوهش
شناسی،  اخالق، علوم قرآنی، فلسفه، هنر، ادبیات، علوم سیاسی، اقتصاد، بیمه، مالیات، ورزش، پزشکی، آمار، جامعه

 .کند ال میاستقب... ( شناسی، علوم تربیتی، مدیریت، ادیان و عرفان، علوم پایه، مهندسی و  روان

 شود انگلیسی دریافت می با چکیده مقاالت به زبان فارسی . 

 ستحق هیأت تحریریه مجله در قبول یا رد مقاله و یا اصالح نوشتاری و ادبی محفوظ ا.  

 شوند نمی داده عودت واصله مقاالت. 

 است سردبیر کتبی اجازه به منوط خارجی مجله در مقاله چاپ. 

  گیرد نویسنده مسؤول صورت میتمامی مکاتبات با ایمیل . 

 فصلنامه در ویرایش مقاالت آزاد است. 

 دیدگاه نویسنده یا نویسندگان مقاله الزامًا به معنای دیدگاه فصلنامه نیست. 

 کند فصلنامه برای داوری و انتشار مقاالت هیچ وجهی دریافت نمی. 

 گیرد صورت همطراز، دو سویه و ناشناس صورت می داوری مقاالت به. 

 به  روز 01ویسنده مسؤول باید پس از دریافت نظرات داوران، اصالحات درخواست شده توسط داوران را تأمین و ظرف ن
 .صورت مقاله از فرایند داوری حذف خواهد شددر غیر این. دبیرخانه مجله ارسال نماید

  متجاوز از دو ماه نخواهد بود( از زمان ارسال)فرایند داوری مقاالت  . 

  باشد پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجله می. داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیستنظرات. 

 بررسی خواهند شد...( مانند سمیم نور و )های همانندجو  تمامی مقاالت ارسالی، بدوًا توسط سامانه. 

  دنمای به مقاالت تبعیت می( بدون هزینه)فصلنامه از سیاست دسترسی آزاد. 
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   نمایندنویسندگان باید فرآیند ارسال مقاالت را مطالعه و طبق آن عمل. 



 الزم است تمامی مقاالت تنها از طریق آدرس الکترونیکی فصلنامه ارسال شوند . 

 رعایت گردد نگارش زبان فارسی در تنظیم مقاالت الزم است آیین. 

  های مشابه و نتیجه  پژوهشی و متضمن نکته یا نکات تحقیقی جدید نسبت به سایر عناوین و فعالیتمقاالت الزامًا باید
 .دحقیقات نویسنده یا نویسندگان باشنمستقیم ت

 اند، به  صورت مستقل، از پژوهشی که در تدوین آن سهیم بوده توانند به ها می ها و رساله نامه اساتید راهنما و مشاور پایان
 .رسال مقاله بپردازنداستخراج و ا

 توانند نسبت به استخراج و ارسال مقاله از محتوا یا بخشی از کتاب تالیفی خود، اقدام نمایند مولفان کتب می. 

 آموختگان مقطع ارشد و دانشجویان مقطع دکتری الزامًا باید با همراهی یکی از اعضای هیات علمی با  مقاالت دانش
 .سال شوددرجه حداقل استادیار تنظیم و ار

 علیرغم سیاست فصلنامه در دسترسی آزاد به مقاالت، نویسندگان از حق مالکیت معنوی پژوهش خود برخوردار هستند. 

 گیری  الزم است نویسندگان محترم تا پیش از تصمیم. فصلنامه از پذیرش همزمان چند مقاله از یک نویسنده معذور است
خودداری ( چه به عنوان نویسنده اصلی و چه نویسنده همکار)مقاله جدید نهایی در خصوص مقاله ارسال شده، از ارسال 

 .نمایند

 نویسنده مسوول، موظف به اخذ و درج اطالعات تماس تمامی نویسندگان در مقاله است. 

  مانند موافقت تمامی)تغییر در تعداد و ترتیب نویسندگان و نیز مسوولیت مقاله پیش از انتشار آن با دقت نظر فراوان 
 .ممکن بوده و احتمال عدم پذیرش این درخواست بسیار محتمل است...( نویسندگان و 

  خودداری نمایند( های غلط و یا نامعتبر دهی به معنای آدرس)نویسندگان مکلف هستند از ارجاعات کور. 

 یرفته شده و یا به چاپ ها پذمقاالت ارسالی نباید در هیچ یک از نشریات داخلی و خارجی یا مجموعه مقاالت همایش
  .درسیده باش

 مقاالت نباید همزمان برای داوری به مجالت دیگر ارسال شده باشد . 

 را ( حاوی اطالعات نویسنده)صورت ناشناس، الزم است که نویسنده صفحه نخست مقاله  نظر به داوری مقاالت به
 .ه معرف هویت نویسنده است خودداری نمایندهای دیگر مقاله ک جداگانه ارسال نموده و از درج نام خود در قسمت

 ای از نویسنده پذیرش نخواهد  بعد هیچ مقاله در صورت احراز سرقت علمی، ادامه بررسی مقاله از دستور کار خارج و من
 .شد

  الزم است نویسنده فرم تعهدنامه و نیز فرم عدم تعارض منافع را تکمیل و پس از امضاء همراه با اصل مقاله ارسال
 .مایدن

  نمایندتمام منابع مالی و حامیان پژوهش و انتشار مقالة خود را درج و اعالم  مکلف هستندنویسندگان. 

  ،انصراف بعد از این زمان، صرفًا پس از  .گیرد مورد قبول قرار می ارسال برای داوریپیش از  تاانصراف از بررسی مقاله
 .پذیر خواهد بود الزحمه داوری امکان پرداخت حق

 رسال مقاله به معنای پذیرش و اعمال تمامی اصول اخالقی فصلنامه توسط نویسنده یا نویسندگان استا. 
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 داوران مکلف هستند تنها مقاالتی را برای داوری بپذیرند که در حوزه تخصص ایشان است. 

 داوران مکلف هستند که ظرف مدت سه روز، پس از بررسی اولیه، پذیرش یا عدم پذیرش داوری مقاله را اعالم نمایند . 

  انجام دهند و چنانچه درخصوص انجام داوری ( روز 01حّداکثر )داوران مکلف هستند داوری مقاالت را طرف مهلت مقرر
 .ماینددر این مهلت تردید دارند از قبول داوری خودداری ن

 اند، از قبول داوری خودداری نمایند داوران مکلف هستند در صورتی که خود در تنظیم بخشی از مقاله سهیم بوده. 

 داوران مکلف هستند در صورت وجود منافع همسو یا متضاد، از قبول داوری خودداری نمایند. 

 اله و یا متن فرهنگی و اقتصادی نویسنده مقهای مّلیتی، مذهبی، قومی،  ریشهبه در بررسی خود، مکلف هستند اوران د
 .های پژوهش را صرفنظر از سالیق شخصی خود مد نظر قرار دهند توجه نداشته و صرفًا یافتهمقاله 

  ( مثاًل چکیده یا منابع)داوران مکلف هستند تمام اجزای مقاله را مطالعه و از اظهار نظر مبتنی بر مطالعه بخشی از مقاله
 .خودداری نمایند

 داوران مکلف هستند تمامی ارجاعات مقاله را بررسی و از درستی آن اطمینان حاصل نمایند.  

 نظرات و پیشنهادات داوران در خصوص مقاله، باید عاری از توهین و افتراء باشد. 

 داوران مکلف هستند در صورت مواجهه با سرقت ادبی، موضوع را به سر دبیر اطالع دهند. 

 های آن را رعایت نمایند ا اصول مربوط به محرمانگی محتوای مقاالت و عدم افشای یافتهداوران مکلف هستند ت. 

 
 


