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 يون بررسو يسو يکم 89/2/9314موور   / 914193/92/3شوماره   ين فصلنامه بر اساس مصووبه يا
و  يپژوهشو  – يحائز درجوه علمو   9313ز يپائ 9از شماره  يقات و فناوريوزارت علوم،تحق يات علمينشر

 .شده استنمايه ( ISC) اسالم جهان علوم استنادي پايگاهنيز در 
 

 :الفبا بيترت به هيريتحر أتيه

   

 
 
 
 
 

  (      زنجاني )شبيريسيدحسن دکتر :يسيانگل راستاريو          اهللاکرميروح دکتر  :علمي و ادبي راستاريو

ميثممحمدحسني: طراحي روي جلدآیتالهجليليمراد:مدير اجرايي

 ياميريموس :صفحه آرايي

 نيستفصلنامهدیدگاهلزوماًًواستآننویسندهبرعهدهمقالههرمطالبمسئوليت.

 استآزادمقاالتاصالحوویرایشتلخيص،درفصلنامه.

 استمجازمأخذذکربافصلنامهمطالبنقل.
   [ 

 

  ، دانشکده حقوققم دانشگاه غدير، بلوار  قم،: نشاني

    080-38903489 :تلفن

                        0809-8200101  :اردورنگ

 lawmag@qom.ac.ir  :رايانامه

 (اسالميواندیشهفرهنگپژوهشگاهاستاد)نيامحمودحکمت 

 (دانشگاهقمياردانش)ساریخانيعادل 

 (تربيتمدرسدانشگاهدانشيار)محمودصادقي 

 (دانشگاهشهيدبهشتياستاد)حامدقاسميعباس 

 (بهشتيشهيددانشگاهدانشيار)کوشاجعفر 

 (دانشگاهقمدانشيار)حمددیلميا 

 (قمدانشگاهاستادیار)(زنجاني)شبيريسيدحسن 

 (دانشگاهقمدانشيار)فضائليمصطفي 
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مقاالت نگارش راهنماي  

 

 حقوق زمينه در پژوهشي  – علمي رويکرد با را مقاالت حقوقي، پژوهش فصلنامه
  پذيرد مي

 نويسنده هايضابطه 

 دانشکده، نام آموزشي، گروه علمي، رتبه تحصيالت، يزانم 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 نشاني، 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 همراه نسخه سه در و شده، تايپ مقاله 

 (.انگليسي و رسيفا 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 

 .شود نمي 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 استفاده، مورد صفحه شماره( 3 اثر، انتشار سال
 (. 22 :1331 عناي ،: )نمونه



 کنار در( ب) و( الف) افزودن با سال، يک در يسندهنو 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، پايان در استفاده، مورد مناب، 
-مدي  معرفي و تنظيم ،(اول نويسنده الفبايي بترتي 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، شماره
 و حقدوق  دانشکده مجله ،مدني جامعه و قانون حکوم  ش،1332 ناصر،  کاتوزيان، :مثال
 ،22ش ،تهران دانشگاه سياسي لومع

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



 
 
 

همکاران و مشاوران این شماره  
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 مطالب فهرست  

 

 1                            ی آن با حقوق رغب ومی دیون رد حقوق اسالم و مقایسهنظرهی عم  .1
 خسروآبادی نصراله جعفری

  11                    اهی انمتعارف از منظر حقوق نیب الملل کیفری و اسالمکارگیری سالح  هب. 2
 ابوالفتح خالقي

 اهلل نبوی نعمت
کا و اتحادهی اروپا  ؛خدمات دهندگان اراهئ و کاال نتولیدکنندگا مدنی مسؤولیت مبنای .3  33                  مطالعه تطبیقی رد حقوق اريان، اسالم، امري

  سید حسین صفایي
 کندسری هادی شعباني

 32          ربرسی تطبیقی مبانی التزام هب عقد با تأکید رب نظرهی اعتماد    .  4
 ابراهیم عبدی پور فرد
 رعبدالرضا پرهیزگا

  13                گیری اقنون اساسی رد حقوق اسالم و رغب با اتکید رب اندیشه شهید بهشتی اهی حقوقی رب شکلتأثیر اندیشه .5
 علي مشهدی

 مراد اله جلیلي آیت
 112             اهی حقوقیرتاژدی حقوقی يا تعامل نظام: شريعت اسالمی و اقنون حاكم رب قرارداداهی تجاری . 6

 ي میر محمدیسید مصطف
 133          مسؤولیت مدنی قراردادی انشی از عمل غیر رد حقوق اريان و فرانسه .7

 علیرضا یزدانیان
 

 




