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  مجلۀ حقوق تطبیقی
 

  سه حقوق تطبیقیمؤس: صاحب امتیاز
  

  دکتر عباس کریمی: مدیر مسؤول
  

  سعید حبیبادکتر : سردبیر
  

  :اعضاي هیأت تحریریه
  سازمان انرژي اتمی ایران-اي دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته،دکتر ربیعا اسکینی

   استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دکتر گودرز افتخار جهرمی  
  استاد دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراندکتر نجادعلی الماسی،   

  دکتر سعید حبیبا، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
  دانشکده علوم قضایی و خدمات اداري-پیک، دانشیارره) حسن(دکتر سیامک 

  دکتر سید حسین صفایی، استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  
   استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،اصر کاتوزیاندکتر امیرن  

   دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراناستاددکتر عباس کریمی، 
   استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دکتر سید مصطفی محقق داماد  
   استاد دانشکدة حقوق دانشگاه شهید بهشتی،دکتر حسین مهرپور محمدآبادي  

  

  دکتر زهرا شاکري: مدیر داخلی
  

 :داوران این شماره
دکتـر لعیـا    ،دکتـر محمـود باقــري     ، دکتر محسن ایزانلو   ،دکتر فرهاد ایرانپـور  

 نشاط، دکتر سید حـسین صـفایی،      دکتر امیرصادقی  ،دکتر سعید حبیبا  ،  جنیدي
  .دکتر مرتضی عادل



  
  راهنماي تدوین مقاله

  
  

نمایـد   نظران و پژوهشگران حقوق تطبیقی دعوت مـی  صاحب،مجلۀ حقوق تطبیقی دانشگاه تهران از کلیۀ استادان     
  :ال دارند و ضمناً به نکات زیر توجه فرمایندکه مقاالت خود را براي درج در این مجله ارس

  

  هاي نویسنده ضابطه–الف 
  ).به فارسی و انگلیسی. (کامل باشد) گان(نام و نام خانوادگی نویسنده.1
مشخص ) گان(نویسنده میزان تحصیالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه         .2

  ).یبه فارسی و انگلیس. (شود
 .نویسندة مسئول مقاله معرفی گردد.1
 .ایمیل نوشته شود.2
 .فاکس نوشته شود.3

  

  هاي مقاله ضابطه-ب
  . صفحه نباشد30مقاله بیشتر از .1
 ).به فارسی و انگلیسی(عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد .2
 .مقاله پیشتر جایی چاپ نشده یا براي چاپ به جایی فرستاده نشده باشد.3
 .تایپ شود Word در برنامه CD، و در سه نسخه همراه با 12، سایز BNazaninبا قلم مقاله .4
 . می باشد5.10 و از باال و پائین 4.5حاشیه مقاالت از چپ و راست .5
 ).به فارسی و انگلیسی. ( کلمه نوشته شود150 و حداکثر 100چکیده مقاله حداقل .6
 ).به فارسی و انگلیسی. ( آورده شود واژه10 و حداکثر 5هاي کلیدي حداقل واژه.7
 . تخصصی و نامهاي اشخاص داخل پرانتز در درون سطر آورده شودهايهمعادل انگلیسی واژ.8
 .پذیرداین مجله مقاله ترجمه شده نمی.9

 .شودمقاالت رد شده عودت داده نمی.10
  

  هاي استنادضابطه. پ
کند، و کافی است منابع، پس از نقل قول مـستقیم یـا غیـر    پیروي می» درون متنی«این مجله از روش استناد      . 1

شماره صفحه مورد استفاده، و هر سه ) 3سال انتشار اثر، ) 2نام خانوادگی نویسنده اثر،   ) 1مستقیم، فقط با آوردن     
  ).25، ص 1349عنایت، : (داخل پرانتز معرفی شوند؛ نمونه

هـا  در کنـار سـال انتـشار، نوشـته    ) ب(و ) الـف (با افـزودن  در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال،       . 2
  ). 150، ص)ب (1349عنایت، (، )14، ص )الف (1349عنایت، : (شوند؛ نمونهمشخص می

و اگـر یـک اثـر چنـد نویـسنده      (منابع مورد استفاده، در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده،   . 3
  .شوند، تنظیم و معرفی می)نویسنده اولداشته باشد، ترتیب الفبایی 

  :ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است. 4
عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چـاپ،  ) سال انتشار کتاب(      نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده     

  .نام ناشر: محل نشر کتاب
  : استترتیب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنین . 5
عنوان مقاله در داخل گیومه، نام متـرجم، نـام مجلـه،     ) تاریخ انتشار مجله  (نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده      . 6

  .دوره مجله، صفحات اول تا آخر مقاله در مجله
  .شوندمنابع به زبان خارجی نیز، با ترتیب باال آورده می. 7
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