فصلناهم ژپوهش تطبیقی
حقوق اسالم و رغب

صاحب امتياز :دانشگاه قم

دانشگاه قم -دانشکده حقوق

مدير مسئول :سيدحسن شبيري(زنجاني)

سال دوم  -شماره چهارم  -زمستان 9314

سردبير :عادل ساريخاني

شاپا8002-4914 :

اين فصلنامه بر اساس مصووبهي شوماره  /3/92/914193موور  9314/2/89کميسويون بررسوي
نشريات علمي وزارت علوم،تحقيقات و فناوري از شماره  9پائيز  9313حائز درجوه علموي – پژوهشوي و
نيز در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم ( )ISCنمايه شده است.
هيأت تحريريه به ترتيب الفبا:

واندیشهاسالمي)  جعفرکوشا(دانشياردانشگاهشهيدبهشتي)


فرهنگ

پژوهشگاه
محمودحکمتنيا(استاد


 احمددیلمي(دانشياردانشگاهقم)
 عادلساریخاني(دانشياردانشگاهقم)
دانشگاهقم)

 سيدحسنشبيري(زنجاني)(استادیار
 محمودصادقي(دانشياردانشگاهتربيتمدرس)
 عباسقاسميحامد(استاددانشگاهشهيدبهشتي)

ويراستار انگليسي :دکتر سيدحسنشبيري(زنجاني)

روحاهللاکرمي
ويراستار علمي و ادبي :دکتر 
مدير اجرايي:آیتالهجليليمراد

 مصطفيفضائلي(دانشياردانشگاهقم)

طراحي روي جلد :ميثممحمدحسني

صفحه آرايي :موسياميري

 مسئوليتمطالبهرمقالهبرعهدهنویسندهآناستولزوماًدیدگاهفصلنامهنيست.
 فصلنامهدرتلخيص،ویرایشواصالحمقاالتآزاداست.
 نقلمطالبفصلنامهباذکرمأخذمجازاست.
[

نشاني :قم ،بلوار غدير ،دانشگاه قم ،دانشکده حقوق
تلفن080-38903489 :
دورنگار0809-8200101 :
رايانامهlawmag@qom.ac.ir :

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.
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