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شیوه نامه نگارش و ارسال مقاالت
الف) ضوابط کلی
-

داوری مقاالت یک مرحله ای می باشد و تنها اصل مقاالت مورد داوری قرار خواهد گرفت .از این رو صرف ارسال
چکیده مقاله کافی نبوده و می بایست اصل مقاله جهت داوری ارسال شود.

-

صرفاً مقاالت برگزیده و مورد تائید داوران منتشر خواهند شد.

-

ارسال و پیگیری مقاالت صرفاً از طریق بخش انتشارات وبسایت مرکز داوری اتاق ایران به نشانی
 www.arbitration.irامکانپذیر است .بخش مذکور از تاریخ مقرر جهت پذیرش مقاالت
( )1401/04/01فعال خواهد گردید .از همین رو خواهشمند است از هرگونه ارسال نسخه کتبی مقاله به دبیرخانه
مرکز یا ارسال ایمیل حاوی مقاله به پست الکترونیک مرکز داوری خودداری گردد.

-

مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقاله به عهده نویسنده است.

-

مرکز داوری اتاق ایران در پذیرش ،رد و ویرایش مقاالت آزاد است.

-

نویسنده با ارائه مقاله ،کلیه حقوق مادی آن را به مرکز داوری اتاق ایران واگذار مینماید.

-

مقاالت دریافتی پس از ارجاع به داوری قابلاسترداد نخواهد بود.

ب) شرایط محتوایی
-

مقاله میبایست در حوزههای مرتبط با داوری تجاری (اعم از داخلی و بین المللی) باشد.

-

مقاله ارسالی نباید قبالً در مجالت داخلی یا خارجی چاپشده و یا همزمان به نشریه دیگری ارسالشده باشد .در
صورتی که خالف این موضوع مشخص گردد ،کلیه مسئولیت آن بر عهده نویسندگان خواهد بود و ارسال مقاله به
مرکز داوری اتاق ایران ،به منزله موافقت با کلیه ضوابط و شرایط میباشد.

-

ازآنجاکه زبان کتاب مجموعه مقاالت ،فارسی میباشد ،الزم است آیین نگارش زبان فارسی کامالً رعایت گردیده و
از به کار بردن اصطالحات خارجی که معادل دقیق و پذیرفتهشده فارسی دارند خودداری شود.

ج) شرایط شکلی
-

حداکثر حجم مقاله مشتمل بر کلیهی صفحات اعم از عنوان ،چکیدهها ،متن اصلی ،پاورقی ،نتیجهگیری و
منابع  6000کلمه میباشد.

-

فرمت دریافتی فایل مقاله فایل ورد ( )Wordبه عالوه پی دی اف ( )PDFخواهد بود.

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاالت
موضوع

نوع فونت

اندازه

عنوان مقاله به فارسی

Bold 14

B Nazanin

اسامی نویسندگان به فارسی

Bold 11

B Nazanin

متن چکیده فارسی

12

B Nazanin

تیترهای داخل متن

Bold 13

B Nazanin

کلیدواژه فارسی

12

B Nazanin

متن

12

B Nazanin

پانویس فارسی

10

B Nazanin

پانویس انگلیسی

10

Times New Roman

عناوین جداول و شکلها

10

B Nazanin

منابع فارسی

12

B Nazanin

منابع انگلیسی

12

Times New Roman

محتوای مقاله:
 )1عنوان ،چکیده و کلیدواژگان فارسی
-

عنوان مقاله

-

نام نویسنده/نویسندگان

-

چکیده فارسی (حداکثر  300کلمه)

-

کلید واژگان (حداقل  3و حداکثر  5کلمه)

 )2مقدمه
 )3بخش اصلی
-

عناوین اصلی و فرعی و فصلبندی موضوعی باید حاوی نظم منطقی و با رعایت شماره گذاری عددی باشد.

-

یافتهها و نتیجهگیری در پایان مقاله درج گردد.

-

ارجاعات به صورت پاورقی ( )Footnoteبوده و پاورقیها در هر صفحه از شماره  1شروع گردد.

-

سبک ارجاعات ( )Citation Styleدر پاورقی و فهرست منابع به شیوه  APAباشد.

 )4فهرست منابع
-

منابع میبایست به تفکیک نوع منبع (فارسی/زبانهای خارجی و کتاب/مقاله/قوانین/منبع الکترونیک/پروندهها)
درج گردد.

