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 مسئولیت مطالب هر مقاله برعهده نویسنده آن است و لزوماً دیدگاه فصلنامه نیست.
 فصلنامه در تلخیص ،ویرایش و اصالح مقاالت آزاد است.
 نقل مطالب فصلنامه با ذکر مأخذ مجاز است.
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راهنماي نگارش مقاالت 
فصلنامه پژوهش حقوقي ،مقاالت را با رويکرد علمي – پژوهشي در زمينه حقوق
ميپذيرد
ضابطههاي نويسنده

نام و نام خانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رتبه علمي ،گروه آموزشي ،نام دانشکده،
دانشگاه نويسنده (گان) کامل باشد( .به فارسي و انگليسي).
نويسنده مسئول مقاله معرفي گردد.
رايانامه ،دورنگار ،نشاني ،کد پستي و شماره تلفن نوشته شود.
ضابطههاي مقاله

حجم مقاله از  52صفحه (هر صفحه  033کلمه ) بيشتر نباشد.
عنوان مقاله کوتاه و گويا باشد (به فارسي و انگليسي).
مقاله پيشتر جايي چاپ نشده يا براي چاپ به جايي فرستاده نشده باشد.
مقاله تايپ شده ،و در سه نسخه همراه با  CDدر برنامه  Wordهمراه باشد.
چکيده مقاله حداقل  033و حداکثر  023کلمه نوشته شود (به فارسي و انگليسي).
واژههاي کليدي بين  2تا  8واژه آورده شود (به فارسي و انگليسي).
معادل انگليسي واژگان تخصصي و نامهاي اشخاص به صورت پانويس آورده شود.
اين مجله مقاله ترجمه شده نميپذيرد.
مقاالت ارسالي عودت داده نميشود.
ضابطههاي استناد

اين مجله از روش استناد «درون متني» پيروي ميکندد ،و کدافي اسد

منداب ،،پدس از

نقل قول مستقيم يا غير مستقيم ،فقد بدا آوردن  )1ندام خدانوادگي نويسدنده اثدر)2 ،
سال انتشار اثر )3 ،شماره صفحه مورد استفاده ،و هر سه داخل پرانتز معرفدي شدوند
نمونه( :عناي .)22 :1331 ،

در صورت تعدد مناب ،از يک نويسنده در يک سال ،با افزودن (الف) و (ب) در کنار
سال انتشار ،نوشتهها مشخص ميشوند نمونه( :عناي ( 1331 ،الف)( ،)13 :عنايد ،
( 1331ب).)121:

مناب ،مورد استفاده ،در پايان مقاله ،به ترتيب الفبايي ،نام خانوادگي نويسدنده( ،و اگدر

يک اثر چند نويسنده داشته باشد ،ترتيب الفبايي نويسنده اول) ،تنظيم و معرفي مدي-
شوند.

ترتيب نوشتن کتاب منب ،در کتابنامه چنين اس :
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده ،سال انتشار ،عندوان کتداب ،ندام متدرجم ،محدل
نشر ،نام ناشر ،نوب چاپ ،شماره جلد.
مثال  :امامي ،سيدحسن1333 ،ش ،حقوق مدني ،تهران ،کتابفروشي اسالميه ،چ ،2ج.1
ترتيب نوشتن مقاله منب ،در کتابنامه چنين اس :
نام خانوادگي نويسنده ،نام نويسنده ،سال انتشار ،عنوان مقاله ،نام مترجم ،نام نشدريه،
شماره مجله ،صفحات.
مثال :کاتوزيان ،ناصر1332 ،ش ،حکوم قانون و جامعه مدني ،مجله دانشکده حقدوق و
علوم سياسي دانشگاه تهران ،ش،22
مناب ،به زبان خارجي نيز ،با ترتيب باال آورده ميشوند.

ﻫﻤﻜﺎران و ﻣﺸﺎوران اﻳﻦ ﺷﻤﺎره 

 .١دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ارﺳﻄﺎ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺮدﻳﺲ ﻓﺎراﺑﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(
 .٢دﻛﺘﺮروحاﷲ اﻛﺮﻣﻲ)اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .٣دﻛﺘﺮﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﺨﺘﻴﺎروﻧﺪ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .٤دﻛﺘﺮاﺣﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪي)اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .٥دﻛﺘﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﻲ ﺣﺎﺟﻲدهآﺑﺎدي )داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺟﺰا و ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .٦دﻛﺘﺮﻣﺠﻴﺪ ﺳﺮﺑﺎزﻳﺎن )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز(
 .٧دﻛﺘﺮﺣﺴﻴﻦ ﺳﻴﻤﺎﻳﻲﺻﺮاف )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ(
 .٨دﻛﺘﺮﺳﻴﺪﺣﺴﻦ ﺷﺒﻴﺮي)زﻧﺠﺎﻧﻲ( )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .٩دﻛﺘﺮﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﻀﺎﺋﻠﻲ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .١٠دﻛﺘﺮﻋﺰﻳﺰاﻟﻪ ﻓﻬﻴﻤﻲ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .١١دﻛﺘﺮﻏﻼﻣﻌﻠﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .١٢دﻛﺘﺮرﺿﺎﺣﺴﻴﻦ ﮔﻨﺪﻣﻜﺎر )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(
 .١٣دﻛﺘﺮﺣﺠﺖ ﻣﺒﻴﻦ )اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﺧﺼﻮﺻﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻴﺮاز(
 .١٤دﻛﺘﺮﻋﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪي )داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻗﻢ(

فهرست مطالب
 .1دوگانگی علت و موضوع و آاثر آن ،از منظر فقه امامیه ،حقوق اریان و فرانسه
ت
 .2حلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدا یش اعمال و واقعی حقوقی رد حقوق اریان فرانسه
 .3اندیشهی ابنسینا :الهامبخش نظرهی حقوق طبیعی آگویناس
 .4ربرسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراهکننده

 .5حق رب محیطزیست از منظر حقوق بشر نیبالمللی و اسالم
 .6بازاندیشی رد تحقق دافعیات کیفری اضطرار و اکراه رد مصادیق مشتبه
 .7ام کانسنجی اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریان
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