مرکز مطالعات راهبردی خلیج فارس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

همایش ملی مجازی
«خلیج فارس و سواحل مکران در آستانه قرن  51خورشیدی؛ امنیت و توسعه پایدار»
محورهای همایش
 -1خلیج فارس و سواحل مکران؛ ظرفیت سنجی توان سخت افزاری و نرم افزاری استان های جنوبی در ایجاد امنیت
و توسعه.
 -2خلیج فارس و سواحل مکران؛ امکان سنجی زمینه های تعامالت سیاسی و اقتصادی استان های جنوبی با
کشورهای حاشیه خلیج فارس.
 -3خلیج فارس و سواحل مکران؛ زمینه ها و فرصت های ارتقاء امنیت اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی استان های
جنوبی.
 -4خلیج فارس و سواحل مکران؛ نقش پشتیبانی دفاعی -نظامی استان های جنوبی از سواحل جنوب کشور.
 -5تحوالت نظام سکونتگاهی در سواحل جنوب و پسکرانه ها در امنیت و توسعه پایدار.
 -6جایگاه تعامالت استان های جنوب کشور در امنیت و توسعه پایدار سواحل جنوب.
 -7ظرفیت های تاریخی و فرهنگی فارس در امینت و توسعه پایدار سواحل جنوب.
 -8خلیج فارس و سواحل مکران؛ قدرت های جهانی و منطقه ای
 -9توسعه سواحل مکران؛ انسجام و همسبتگی ملی
تاریخ های مهم
 مهلت ارسال چکیده و اصل مقاالت 28 :اسفند 1399 زمان برگزاری8 :و 9اردیبهشت ماه 1411پست الکترونیک همایش جهت ارسال چکیده و اصل مقاالت:
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cpg@shirazu.ac.ir

آدرس دبیرخانه :شیراز ،میدان ارم ،دانشگاه شیراز  ،دانشکده حقوق ،طبقه همکف ،اتاق ،117شماره تماس و
فضای مجازی 19171115766 :
راهنمای نگارش
-

حجم مقاله حداکثر  7111کلمه باشد.

-

متن مقاله باید با فونت بی نازنین( 13 )b nazaninباشد .در قسمت منابع پایانی برای منابع فارسی بی
نازنین  12و برای منابع التین  Times New Romanبا فونت  11باشد.

-

برای تیترهای اصلی و تیترهای فرعی تر و احتماال یک درجه فرعی تر از قلم سیاه به ترتیب  13 ،14و 12
استفاده شود.

الزم است شیوه ارجاع هاروارد یا انجمن روانشناسی امریکا ( )APAکه به شکل درون متنی است مبنا
قرار گیرد .بر این اساس توصیه میشود برای ارجاع به منابع مختلف به نمونههای زیر مراجعه شود:
 در درون متن کافی است پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم ،فقط با آوردن  .1نام خانوادگی نویسنده، .2سال انتشار اثر .3 ،شماره صفحه مورد استفاده در داخل پرانتز معرفی شوند .نمونه( :حسینی:1398 ،
 .)21-23در مورد منبع انگلیسی هم به همین ترتیب نوشته میشود.)hoseyni, 2019:20-23( .
 در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال ،با افزودن الف و ب در کنار سال انتشار ،نوشتههامشخص میشوند .نمونه( :حسینی 1399 ،الف.)241 :
 چنانچه منبع مورد استفاده بیش از یک نویسنده داشته باشد به این ترتیب نوشته میشود( :حسینی ومحمدی)hoseyni and mohammadi:2014:72( ، )72 :1393 ،
-

چنانچه منبع مورد استفاده بیش از سه نویسنده داشته باشد در درون متن برای بار اول نام خانوادگی
همه نویسندگان ذکر میشود اما در صورت تکرار ،نام خانوادگی نویسنده اول و دیگران نوشته میشود اما در
منابع پایانی ،به ترتیب نام خانوادگی و نام نویسندگان ذکر میشود .نمونه در درون متن( :حسینی و
دیگران .)hoseyni et al: 2015:69( ،)69 :1395 ،نمونه در منابع پایانی( :حسینی ،محسن؛ محمدی،
سارا؛ عباسی ،علی؛ نعمتی ،زهرا ( )1395عنوان اثر

 در ارجاع درونمتنی نباید از واژههای همان ،پیشین و  Ibidاستفاده شود و الزم است که منبع قبلی دوبارهتکرار شود.
شیوه صحیح منبعنویسی در انتهای مقاله:
 استناد به کتاب :نام خانوادگی نویسنده ،نام (سال انتشار) .عنوان .نام مترجم (در صورت وجود) ،تعدادجلدها (در صورت وجود) ،شماره چاپ (از چاپ دوم به بعد) ،محل نشر کتاب :نام ناشر

2

 استناد به فصلی از کتاب (مجموعه مقاالت) :نام خانوادگی نویسنده مقاله ،نام (سال انتشار)« ،عنوان مقاله»در :عنوان کتاب ،نام و نام خانوادگی گردآورنده و تدوینگر ،نام و نام خانوادگی مترجم (در صورت وجود)،
تعداد جلدها ،شماره چاپ (از چاپ دوم به بعد) ،محل نشر کتاب :نام ناشر.
-

استناد به مقاله چاپ شده در مجله :نام خانوادگی نویسنده ،نام (تاریخ انتشار مجله)« ،عنوان مقاله» ،نام
مجله ،دوره ،شماره ،صفحات مقاله از اول تا آخر.

-

استناد به مقاله کنفرانس :نام خانوادگی نویسنده ،نام (تاریخ انتشار)« ،عنوان مقاله» ،عنوان اثری که مقاله
در آن چاپ شده است ،محل برگزاری کنفرانس ،محل نشر :ناشر ،شماره صفحههای مقاله.

-

استناد به جزوه :نام خانوادگی استاد ،نام (سال نشر) ،عنوان درس یا جزوه ،محل نشر :ناشر.

-

استناد به پایاننامه یا طرح پژوهشی :نام خانوادگی پژوهشگر/دانشجو ،نام (سال نشر) ،عنوان پایننامه یا
طرح پژوهشی ،مقطع تحصیلی (برای پایاننامه)،محل :دانشگاه ،دانشکده ،گروه /محل انجام پروژه.

-

استناد به مقاله روزنامه :نام خانوادگی نویسنده ،نام (روز/ماه/سال نشر)« ،عنوان مقاله» ،عنوان روزنامه،
دوره ،شماره ،صص.

-

استناد به مقالههای اینترنتی:
در متن (نام خانوادگی نویسنده ،سال نشر)
در فهرست منابع :نام خانوادگی ،نام (سال نشر)« ،عنوان مقاله» ،قابل دسترسی در :نشانی سایت ،تاریخ
آخرین دسترسی:

-

استناد به مقاالت و مطالب اینترنتی که نویسنده آن مشخص نیست:
در متن« :نشانی دقیق بازیابی اینترنتی»
در فهرست منابع« :عنوان مطلب» ،نشانی مقاله یا مطلب ،تاریخ آخرین دسترسی.

-

استناد به اخبار روزنامه ها :نام روزنامه ،تاریخ .اطالعات1394/8/9 ،

-

برای منابع انگلیسی هم به همین شیوه ارجاع داده میشود.

در نگارش فارسی رعایت فاصله ها ،نیم فاصله ها ،و یکدست نوشتن کلمات ضروری است.
هنگام استفاده از منابع غیرفارسی دادن معادل التین برای اصطالحات خاص و خصوصاً کمتر شناخته شده الزم است.
مشخص کردن نقل قول های مستقیم از منابع ضروری است.
در نگارش التین رعایت اصول مربوط به کاربرد حروف کوچک و بزرگ الزم است.
استفاده درست از نقطه گذاری ضروری است.
برای عنوان کتاب ،مجله و روزنامه در هر جای متن و فهرست منابع حتما از قلم ایتالیک یا سیاه ایتالیک استفاده
شود.
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از قرار دادن عنوان کتاب در گیومه خودداری شود.
عنوان مقاالت داخل گیومه قرار گیرد.
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