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فراخــــوان 
مقاله برای فصلنامه »حقوق بشر«

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ادامه فعالیت های خود با هدف گسترش ارزش های حقوق بشری  در کشور، تصمیم 
دارد از آغاز سال نو میالدی )2020(، »ماهنامه  حقوق بشر « را به گونه »فصلنامه  حقوق بشر« منتشر کند. 

با توجه به نیاز کشور به پژوهش  و مطالعات حقوق بشری، فصلنامه »حقوق بشر« با رویکرد علمی  و  پژوهشی، عهده دار پرداختن 
همه  جانبه به مهم ترین موضوعات حقوق بشری خواهد بود. بنا بر این، می کوشد با طرح مسأله  و مسأله سازی، انگیزه پژوهش 
در این عرصه را افزایش دهد و پرسش هایی تازه برانگیزد. با طرح گفتارهای حقوق بشری می توان به شکل گیری   گفتمان حقوق 
بشری در کشور یاری رساند. مدیریت  فصلنامه حقوق بشر ، دست همه  پژوهشگران  حوزه مطالعات حقوق بشری را برای همکاری 

قلمی به گرمی می فشارد.
با توجه به روند مذاکرات صلح و ضرورت بررسی مفهومی آن و اهمیت نظرِی مطالعات صلح،  پیش نیازهای نظری و الزام های 
عملی برای دستیابی به آن، موضوع این شماره فصلنامه »حقوق بشر و صلح« در نظر گرفته شده است. در این شماره می خواهیم  
واکاوی  مورد  عملی  و  نظری  لحاظ  به  با صلح  را  آن  نسبت  و  بشر(  ارزش های  حقوق  و  معیار  )مفاهیم،  بشر  جایگاه حقوق 

همه جانبه قرار دهیم.

 موضوع شماره نخست فصلنامه حقوق بشر:  حقوق بشر و  صلح ؛ بررسی نسبت ها و تأثیرهای متقابل 
 عنوان های پیشنهادی:

1. نقش عدالت اجتماعی در پایداری صلح
2. تحقق صلح؛ عدالت انتقالی به مثابه پیش شرط یا پیامد؟

3. لزوم رعایت معیارهای حقوق بشر در روند گفتگوهای صلح  
4. مذاکرات صلح؛ تعهد به عدالت یا مصلحت؟

5. اهمیت رعایت ارزش های حقوق بشر در روند ادغام مجدد 
6. عدالت انتقالی و نقش آن در تحقق صلح پایدار

7. نقش حقوق بشر در دستیابی به صلح عادالنه و پایدار
8. صلح به مثابه حق بشری

9. حقوق قربانیان جنگ و پایداری صلح 
10. مهم ترین دستاورهای حقوق بشری افغانستان : تهدیدها و فرصت ها در روند صلح

یادآوری: این عنوان ها، صرفًا جنبه پیشنهادی دارد. نویسندگان ارجمند در چهارچوب عنوان اصلی )حقوق بشر و صلح؛ بررسی 
نسبت ها و تأثیرهای متقابل( در گزینش عنوان دست باز دارند.
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 شرایط پذیرش مقاله

1. مدیر یت فصلنامه مقاله دریافت شده از نویسندگان را ارزیابی می کنند و پذیرش یا رّد آن را به نویسنده خبر می دهند.
2. مدیر یت فصلنامه مقاله فرستاده شده را به منظور بررسی کارشناسانه به شورای نویسندگان می فرستد. 

3. اگر مقاله به اصالح جزئی یا کامل نیاز داشته باشد، به نویسنده بازگردانده می شود.
4. مقاله ای که ارزیابی شده و  پذیرفتنی باشد، در نوبت چاپ قرار می گیرد و با توجه به ظرفیت مجله، بر اساس نوبت 

دریافت و اصالح نهایی، چاپ می شود.
5. نویسنده، مقاله ای را که به این فصلنامه  می فرستد، نباید  هم زمان به دیگر نشریه ها بفرستد و تا پیش از چاپ هم 
نباید در صفحه های اینترنتی منتشر کند. مقاله منتشر شده در دیگر نشریه های چاپی یا اینترنتی، از گردونه چاپ خارج 

می شو د.
6.  فصلنامه حقوق بشر  در پذیرفتن یا نپذیرفتن و ویرایش ادبی مقاله آزاد است.

7. نویسنده باید مقاله را با رعایت شیوه نگارش مقاله علمی و اصول درست حروف نگاری کامپیوتری و نشانه  های 
نگارشی به صورت فایل پیوستی )Attachment( به نشانی پست الکترونیکی فصلنامه حقوق بشر  بفرستد.

8. نویسنده باید اصول اخالقی پژوهش را در تمام فرایند تحقیق رعایت کند.
9. نویسنده شرح حالی کوتاه از خود را  شامل نام و نام خانوادگی نویسنده، رشته دانشگاهی، رتبه دانشگاهی، نشانی 
اقامتگاه، نشانی اداره، تلفن و پست الکترونیکی، آثار علمی و پیشینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی برای نگه داری 

در بانک اطالعات علمی )و ادامه همکاری در شماره های بعدی( در فایلی جداگانه در همان نامه پیوست کند.
یادآوری: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، با حمایت از حق مؤلف به مثابه یک اصل، به نویسندگان ارجمند 

حق تألیفی مناسب و منصفانه پرداخت خواهد کرد.
نویسندگان ارجمند مقاله های خود را تا تاریخ 30 دلو به نشانی زیر بفرستند و در عنوان ایمیل خود بنویسند: »مقاله 

برای فصلنامه«:
publication@aihrc.org.af :پست الکترونیکی فصلنامه

ساختار مقاله

باید کوتاه، گویا، جّذاب و بیانگر دقیق درون مایه مقاله باشد.)قلم B Nazanin ـ اندازه 16 ـ پررنگ( عنوان فارسی

)قلم B Nazanin ـ اندازه 12 ـ پررنگ(
رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(

نشانی پست الكترونيكی نويسنده درون کمان ) ( بی درنگ پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسندهدر پانوشت بیاید.  )10 
)Times New Roman(  ـ pt

نام و نام خانوادگی 
نويسنده اول

رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(
نشانی پست الكترونيكی نويسنده درون کمان ) ( پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید. 

)Times New Roman(ـ pt 10(

نام و نام خانوادگی 
نويسنده دوم

رتبه علمی و دانشگاهی مترجم در پانوشت بیاید. )قلم B Nazanin ـ اندازه 10(
نشانی پست الكترونيكی مترجم درون کمان ) (  پس از رتبه علمی و دانشگاهی نویسنده در پانوشت بیاید.  

)Times New Roman(  ـ pt 10(

نام و نام خانوادگی 
مترجم
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)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
1. متن چكيده با قلم )B Nazanin ـ اندازه 11( و با يک خط فاصله از عنوان نوشته شود.

2. چکیده، مسأله بررسی شده، اهداف، روش پژوهش، یافته های اصلی، اهمیت و کاربرد موضوع را در بر می گیرد.
3. به مراجع و کلیات تحقیق در چكيده اشاره نشود.

4. طول چكيده در مقاله  از 150 كلمه کم تر و از 250 كلمه بیش تر نباشد. 
5. چكيده بايد كامل و در يك یا دو بند آورده شود. 

چکیده فارسی

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
1. بین پنج تا هفت واژه با کاما )،( از هم جدا شوند.

2. همه در يك خط جداگانه پس از واژه »کلیدواژگان« با قلم )B Nazanin  ـ اندازه 11( باشند. 
3. کلیدواژگان بیانگر موضوع مقاله است تا بتواند دسترسی به مقاله را هنگام جست وجوی الکترونیکی آسان کند.

کلیدواژگان فارسی

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
بيان مسئله، اهميت موضوع، ادبیات و پيشينه، اهداف و فرضيه هاي پژوهش، مسائل و مشکالت موجود در زمینه پژوهش 

و یافته های پیشین درباره موضوع مورد بحث به صورت کوتاه در مقدمه بیاید. )مقاله غیر پژوهشی از اين چارچوب 
مستثناست(.

مقدمه

1. دربرگیرنده بیان موضوع، روش شناسی، عنوان های اصلی، عنوان های فرعی و یافته های پژوهش، نتیجه گیری،   ارجاع 
درون متنی )یا به فراخور بحث؛ پانوشت(، جدول و نمودار و فهرست منابع )فارسی، التین و عربی( است.

 B( Nazanin به صورت تك ستوني با قلم )MS2007ـ/Word 2003( 2. تمام متن مقاله باید در قالب نرم افزار مایکروسافت ُورد
ـ اندازه 14ـ عادی( با رعایت اصول نگارشی و درست نویسی فارسی و رعایت فاصله ها و نیم فاصله ها حروف نگاری شود.

3. عنوان بخش )تیتر(های اصلی با قلم )B Nazanin و اندازه 14 ـ پررنگ( و عنوان زيربخش )زیرتیتر( های فرعی به ترتیب 
بخش بندی های شان با قلم )B Nazanin و اندازه 13، 12، 11، 10 و 9 ـ پررنگ( حروف نگاری شود. 

4. تنظيمات صفحه باید از باالی صفحه 2 سانتی متر و از پايين، چپ و راست صفحه 1/5 سانتي متر باشد. 
5. طول مقاله با شكل ها و جدول ها از 10 صفحه 300 واژه ای کم تر و  از 25 صفحه 300 واژه ای بيش تر نباشد. 

متن اصلی

)قلم B Nazanin ـ اندازه 14 ـ پررنگ(
در این بخش، روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش )چگونگي بررسي روايي و پايايي 

ابزارها( و روش هاي تجزيه و تحليل داده ها بیاید. )مقاله غیر پژوهشی از اين چهارچوب مستثناست(.
روش تحقيق 

)قلم B Nazaninـ اندازه 14  ـ پررنگ(
1. در اين بخش، يافته هاي پژوهش در چهارچوب بخش )تیتر(های اصلی و زیربخش )زیرتیتر(های فرعی گزارش مي شود. 

2. يافته ها می¬تواند همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام، نیز شامل توصيف و تحليل داده ها باشد.    
يافته ها

)قلمB Nazanin ـ اندازه 12 ـ پررنگ(
1. دستاوردهای جدید پژوهش را به صورت خالصه در بر می گیرد و پیش از فهرست منابع می آید.

2. پژوهشگر در بند اول، يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مقايسه و مشخص کند که یافته هاي او تا چه 
اندازه در راستاي يافته هاي ديگران يا مغایر با آن هاست. 

3. پیشنهادها و راهکارهای پژوهشگر باید در بند دوم بیاید.

نتیجه گیری

با استفاده از روش  APA  مرتب شود.  فهرست منابع و مآخذ

عنوان، نام نویسندگان و مترجم، چکیده و کلیدواژگان به صورت درست به زبان انگلیسی ترجمه شود و در پایان مقاله بیاید. بخش انگلیسی

1.  اصل مقاله ترجمه شده با بیان مشخصات کامل منبع به ترجمه فارسی مقاله پیوست شود.
2. معادل فارسی نام ها، عبارت ها و اصطالح های خارجی باید در پانوشت هر صفحه بیاید. پانوشت هر صفحه از شماره 1 آغاز 

می شود.

در متن ترجمه شده 
مراتب یادشده در نظر 

گرفته شود:
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شیوه  ارجاع دهی

 :APA( ارجاع استنادی به منبع های استفاده شده در مقاله به روش درون متنی است. برای ارجاع دهی درون متنی باید از سبک
نام خانوادگی، سال: صفحه( استفاده شود. ارجاع استنادی

ارجاع توضیحی به روش برون متنی )پانوشت( است؛ یعنی هر گونه توضیح کوتاه یا دراز درباره موضوعی در پانوشت می آید. ارجاع توضیحی

شیوه نگارش ارجاع درون متنی

پس از نقل مطلب، درون کمان چنین می آید: )نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ: شماره جلد: شماره صفحه یا صفحه ها( کتاب و مقاله

)pdf.20-3034-http://www.ensani.ir/storage/Files/20120327173725( یا )نیچه، 1394: 2: 22( یا )اباذری، 1377: 120 ـ 124(

)Chandra, 2014: 25( )فروتن، 1393: 53( یا )محمودی، 1393: ج 2: 53( یک نویسنده

)Chandra and Kumar, 2014: 25( )فروتن و شکیبا، 1393: 53( دو نویسنده

)Chandra et al, 2014: 25( )فروتن و همکاران، 1393: 53( بیش از دو نویسنده

فهرست منابع

1. فهرست منابع در پایان مقاله بیايد.
2. ابتدا، منابع فارسي و سپس، منابع عربی و التین بیاید.

3.  فهرست را به صورت »کتاب، مقاله، پایگاه اینترنتی و سندها« نیز می توان دسته  بندی کرد.
4. هر منبع بايد دست کم يك  بار در متن مقاله به کار رفته باشد. منابع اضافی که در داخل متن به آن ها اشاره نشده است، در 

فهرست منابع نمی آید.
5. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد )APA( بیاید.

6. فهرست منابع باید الفبایی و شماره گذاری شود.
7. منابع فارسي با قلم )B Nazanin ـ اندازه 11 ـ عادی( و منابع التین با قلمTimes New Roman( ـ اندازه 10 ـ عادی( 

بیاید. 

فهرست منابع

شیوه نگارش فهرست منابع

نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده )سال چاپ(. نام کامل کتاب )جلد(، ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم، محل چاپ: 
ناشر، نوبت چاپ. فهرست کتاب

نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده )سال چاپ(. »نام کامل مقاله«، ترجمه: نام و نام خانوادگی مترجم، نام کامل نشریه، 
سال چاپ، زمان چاپ، شماره صفحه های مقاله. فهرست مقاله

نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده )سال چاپ(. نام کامل کتاب یا »نام کامل مقاله«، تاریخ بازیابی: نشانی کامل صفحه 
اینترنتی. در داخل متن در پاورقی با درج نام نویسنده، تاریخ مشاهده و سایت. در فهرست منابع ضرورت نیست درج شود.  فهرست مطلب اینترنتی

http://www.cilamag.org. فهرست پایگاه اینترنتی


