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راهنماي تدوين مقاله
«نش��ریه مطالعات حقوق تطبيقی» دارای رویکرد تطبيقی به حوزه های مختلف حقوقی در دو س��طح داخلی و بين المللی
اس��ت .بر این اس��اس ،تنها مقاالتی قابليت ارجاع به داوری و انتش��ار در این نش��ریه خواهند داشت که در آنها ،رویکرد تطبيقی به
مباح��ث حقوق��ی وجود دارد .این نگاه تطبيقی می تواند ش��امل تطبيق بين نظام های حقوقی مختلف ،تطبيق فقه ش��يعه و اهل
تسنن ،تطبيق حقوق موضوعه با فقه ،تطبيق حقوق ایران با حقوق داخلی سایر کشورها و تطبيق حقوق ایران با اسناد ،کنوانسيون
ها ،معاهدات و موافقت نامه های بين المللی باشد.
مجلة مطالعات حقوق تطبيقي دانشگاه تهران از کلية استادان ،صاحب نظران و پژوهشگران حقوق تطبيقي دعوت مينماید که مقاالت
خود را براي درج در این مجله ارسال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایند:

الف -ضابطه های نويسنده

.1نام و نام خانوادگی نویسنده (گان) کامل باشد( .به فارسی و انگليسی).
.2ميزان تحصيالت ،رتبه علمی ،گروه آموزشی ،نام دانشکده ،دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) در ذیل نام مولف مشخص
شود( .در چکيده انگليسی نيز رعایت می شود).از استعمال لفظ دکتر و مانند آن جلوگيری شود.
.1نویسندة مسئول مقاله معرفی گردد( .در پاورقی)
.2ایميل همه نویسندگان نوشته شود( .در پاورقی)
.3فاکس نوشته شود( .در پاورقی)
.4نشانی ،کد پستی ،و شماره تلفن آورده شود.

ب -ضابطه های مقاله

.1مقاله بيشتر از  20صفحه نباشد.
.2عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگليسی).
.3مقاله پيشتر جایی چاپ نشده یا برای چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.
. .4قلم اس��تفاده ش��ده در متن مقاله  ،BNazaninس��ایز  ،12ارجاعات درون متنی انگليسی ،Times New Roman
سایز  ،10پاورقی  ،BNazaninسایز 10و انگليسی  ،Times New Romanسایز  ،8منابع  ،BNazaninسایز 11و انگليسی
 ،Times New Romanسایز  9در برنامه  Wordتایپ شود
.5حاشيه مقاالت از چپ و راست  4.5و از باال و پائين  5.10می باشد.
 .6چکيده مقاله حداقل 100و حداکثر 150کلمه نوشته شود (قلم مورد استفاده ،BNazaninسایز( ).11به فارسی و انگليسی).
.7واژه های کليدی حداقل  5و حداکثر  10واژه آورده شود( .به فارسی و انگليسی).
 .8معادل انگليس��ی واژههاي تخصصی و نامهای اش��خاص داخل پرانتز در درون س��طر آورده ش��ود با قلم Times New
 ،Romanسایز .10
.9این مجله مقاله ترجمه شده نميپذیرد.
.10مقاالت رد شده عودت داده نميشود.
 .11عناوین کتاب ها و مقاالت به صورت برجسته باشد.
 .12مجله تنها مقاالت تطبيقی را می پذیرد.

پ .ضابطه های استناد

 .1این مجله از روش اس��تناد «درون متنی» پيروی می کند ،و کافی اس��ت منابع ،پس از نقل قول مستقيم یا غير مستقيم،
فقط با آوردن  )1نام خانوادگی نویس��نده اثر )2 ،س��ال انتش��ار اثر )3 ،شماره صفحه مورد اس��تفاده ،و هر سه داخل پرانتز معرفی
شوند؛ نمونه( :عنایت ،1349 ،ص  .)25در خصوص منابع التين بعد از حرف pحتما نقطه بياید؛ نمونه)Owen, 1995, p. 2( :
 .2در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال ،با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار ،نوشته ها مشخص می شوند؛
نمونه( :عنایت( 1349 ،الف) ،ص ( ،)14عنایت( 1349 ،ب) ،ص)150
 .3منابع مورد استفاده ،در پایان مقاله ،به ترتيب الفبایی ،نام خانوادگی نویسنده( ،و اگر یک اثر چند نویسنده داشته باشد ،ترتيب
الفبایی نویسنده اول) ،تنظيم و معرفی می شوند.
 .4ترتيب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنين است:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (سال انتشار کتاب) عنوان کتاب ،نام مترجم ،تعداد جلدها ،شماره چاپ ،محل نشر کتاب :نام ناشر.
 .5ترتيب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنين است:
 .6نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله) عنوان مقاله در داخل گيومه ،نام مترجم ،نام مجله ،دوره مجله،
صفحات اول تا آخر مقاله در مجله.
 .7منابع به زبان خارجی نيز ،با ترتيب باال آورده می شوند.
 .8اگر از سایت خاصی استفاده شده است در قسمت منابع باید آدرس کامل سایت به همراه تاریخ آخرین بازدید ذکر گردد.نمونه:
>www:csc.lexum.umontreal.ca/en/2007/2007scc37/2007scc37.html>.2008/2/1
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