
                           

 حقوق دانشکده -قم دانشگاه      قم دانشگاه :امتياز صاحب

  1394 تابستان - دوم شماره -دوم  سال                        سیدحسن شبیری)زنجانی(: مسئول مدير

2008-4196: شاپا یعادل ساریخان :سردبير

 ه به ترتيب حورف الفبا يريتحر أتيه

 (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی گروه حقوق خصوصی نیا )دانشیارمحمود حکمت

 (دانشگاه قمحقوق خصوصی  احمد دیلمی )دانشیار

 (دانشگاه قمگروه حقوق جزا  دانشیار) ساریخانی عادل

 (دانشگاه قمگروه مالکیت فکري  استادیار) زنجانی شبیري سیدحسن

 (مدرس دانشگاه تربیتگروه حقوق خصوصی  محمود صادقی)دانشیار

 (دانشگاه قم گروه حقوق بین الملل استادیار) فضائلی مصطفی

 (دانشگاه شهید بهشتیحقوق خصوصی  دانشیار) حامدقاسمی عباس

 (دانشگاه مفیدگروه حقوق بین الملل  نیا )دانشیارناصر قربان

 (دانشگاه شهید بهشتیگروه حقوق جزا  دانشیار) کوشا جعفر

  محمدرضا پیروز :یسيانگل راستاريو                               اهلل اکرمیروح  :دبیعلمی و ا راستاريو

موسی امیري :آرايی صفحه و طراحی                                           مراده جلیلیالآیت :مدير اجرايی

 نیست فصلنامه دیدگاه ماًلزو و است آن نویسنده برعهده مقاله هر مطالب مسئولیت.

 است آزاد مقاالت اصالح و ویرایش تلخیص، در فصلنامه. 

 است مجاز مأخذ ذکر با نامهفصل مطالب نقل . 

[

، دانشگده حقوق قم دانشگاه غدير، بلوار  قم،: نشانی

025-32103627:تلفن

lawmag@qom.ac.ir  :رايانامه

فصلناهم ژپوهش تطبیقی حقوق اسالم و رغب

mailto:lawmag@qom.ac.ir


مقاالت نگارش راهنماي 

 حقوق زمينه در پژوهشي – علمي رويکرد با را التمقا حقوقي، پژوهش فصلنامه
 پذيردمي

 نويسنده هايضابطه

 دانشکده، نام آموزشي، گروه علمي، رتبه تحصيالت، ميزان خانوادگي، نام و نام
 (.انگليسي و فارسي به. )باشد کامل( گان) نويسنده دانشگاه

. گردد معرفي مقاله مسئول نويسنده

. شود نوشته تلفن شماره و پستي کد ي،نشان دورنگار، رايانامه،

مقاله هايضابطه  

 .نباشد بيشتر(  کلمه 033 صفحه هر) صفحه 52 از مقاله حجم

(.انگليسي و فارسي به) باشد گويا و کوتاه مقاله عنوان

.باشد نشده فرستاده جايي به چاپ براي يا نشده چاپ جايي پيشتر مقاله

. باشد همراه Word برنامه در CD با راههم نسخه سه در و شده، تايپ مقاله

(.انگليسي و فارسي به) شود نوشته کلمه 023 حداکثر و 033 حداقل مقاله چکيده

(.انگليسي و فارسي به) شود آورده واژه 8تا  2 بين کليدي هايواژه

.شود آورده پانويس صورت به اشخاص نامهاي و تخصصي واژگان انگليسي معادل

. پذيردنمي شده ترجمه مقاله مجله اين

.شودنمي داده عودت ارسالي مقاالت

 استناد هايضابطه

 از پدس  منداب،،  اسد   کدافي  و کندد، مي پيروي« متني درون» استناد روش از مجله اين
( 2 اثدر،  نويسدنده  خدانوادگي  ندام ( 1 آوردن بدا  فقد   مستقيم، غير يا مستقيم قول نقل
شدوند   معرفدي  پرانتز داخل سه هر و ستفاده،ا مورد صفحه شماره( 3 اثر، انتشار سال

 (. 22 :1331 عناي ،: )نمونه



 کنار در( ب) و( الف) افزودن با سال، يک در نويسنده يک از مناب، تعدد صورت در
 عنايد ، ) ،(13(: الف) 1331 عناي ،: )نمونه شوند مي مشخص هانوشته انتشار، سال

 (. 121:(ب) 1331

 اگدر  و) نويسدنده،  خانوادگي نام الفبايي، ترتيب به مقاله، ايانپ در استفاده، مورد مناب،
-مدي  معرفي و تنظيم ،(اول نويسنده الفبايي ترتيب باشد، داشته نويسنده چند اثر يک

. شوند

 :  اس  چنين کتابنامه در منب، کتاب نوشتن ترتيب
 محدل  متدرجم،  ندام  کتداب،  عندوان  انتشار، سال نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام      

 .جلد شماره چاپ، نوب  ناشر، نام نشر،
.1ج ،2چ اسالميه، کتابفروشي تهران، مدني، حقوق ش،1333 سيدحسن، امامي، : مثال

: اس  چنين کتابنامه در منب، مقاله نوشتن ترتيب
 نشدريه،  نام مترجم، نام مقاله، عنوان انتشار، سال نويسنده، نام نويسنده، خانوادگي نام     

 .صفحات مجله، ارهشم
 و حقدوق  دانشکده مجله ،مدني جامعه و قانون حکوم  ش،1332 ناصر،  کاتوزيان، :مثال

،22ش ،تهران دانشگاه سياسي علوم

.شوندمي آورده باال ترتيب با نيز، خارجي زبان به مناب،



  
  

همكاران و مشاوران اين شماره   
  

 

 دانشگاه تهران)پرديس فارابي  عموميگروه حقوق سطا (استاديار دكترمحمدجواد ار .١

 دانشگاه قم)شناسي گروه حقوق جزا و جرماهللا اكرمي(استاديار دكترروح .٢

 دانشگاه قم) مالكيت فكريگروه حقوق دكترمصطفي بختياروند (استاديار  .٣

 دانشگاه قم) المللبينگروه حقوق دكتراحمدرضا توحيدي(استاديار  .٤

 دانشگاه قم)شناسي گروه حقوق جزا و جرمآبادي (دانشيار دهعلي حاجيدكترمحمد .٥

 دانشگاه شيراز) خصوصيگروه حقوق دكترمجيد سربازيان (استاديار  .٦

 دانشگاه شهيد بهشتي) خصوصيگروه حقوق صراف (استاديار دكترحسين سيمايي .٧

 دانشگاه قم) خصوصيگروه حقوق دكترسيدحسن شبيري(زنجاني) (استاديار  .٨

 دانشگاه قم) المللبينگروه حقوق ترمصطفي فضائلي (استاديار دك .٩

 دانشگاه قم) خصوصيگروه حقوق دكترعزيزاله فهيمي (استاديار  .١٠

 دانشگاه قم) المللبينگروه حقوق دكترغالمعلي قاسمي (استاديار  .١١

 دانشگاه قم) خصوصيگروه حقوق  دكتررضاحسين گندمكار (استاديار .١٢

 دانشگاه شيراز)  خصوصيوه حقوق گردكترحجت مبين (استاديار  .١٣

 دانشگاه قم) عموميگروه حقوق دكترعلي مشهدي (دانشيار  .١٤



 مطالب فهرست  

1از منظر فقه امامیه، حقوق اریان و فرانسه ، و آاثر آن  دوگانگی علت و موضوع .1
مهدی شهابی
 نفیسه جعفری

یش اعمال  . 2 تحلیل تطبیقی ماهیت و سبب پیدا
  22حقوق اریان  فرانسهواقعی حقوقی رد و 

زادهعلیرضا فصیحی
اعظم حیدری

31 بخش نظرهی حقوق  طبیعی آگویناسسینا: الهامی ابناندیشه .3
 سیدفاطمیسیدمحمد قاری

مجید نیکویی
 22     کنندهربرسی فقهی حقوقی تبلیغات تجاری گمراه . 4

درافشانهادی قبولیمدسیدمح
مصطفی بختیاروند
اکرم آقامحمدی

 11  المللی و اسالمزیست از منظر حقوق بشر نیبحق رب محیط. 5
محسن قدیر

122 بازاندیشی رد تحقق دافعیات کیفری اضطرار و اکراه رد مصادیق  مشتبه. 6
الدین قیاسیجالل

فردسیدمحسن قائم
کان .7 121   سنجی  اجرای نظرهی حکمرانی خوب رد  جوامع اسالمی با تأکید رب جمهوری اسالمی اریانام

محمدهادی مفتح
غالمعلی قاسمی
دنسرین کردنژا




