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 ب

دانشکدۀ  حقکوق ع ولکوی سیاسک  هکه سکه       « فصلنامه حقوق» 1393 از سال
 «مۀ مطالعات حقوق کیفری ع جری شناس فصلنا»فصلنامۀ جۀاگانه از جمله 

 1/11/1393مکور    20209/18/3تبۀیل شۀه است. هه موجب مجوز شماره 
صادره از کمیسیون هررس  نشریات ولم  عزارت ولوی، تحقیقکات ع فنکاعری،   

 .این نشریه اوتبار ولم  ک پژعهش  دارد
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 صۀیقه رضاپور :صفحه آرا
 دانشگاه تهران ناشر:

 
 8175 -1735شماره شاهک: 

 اداره کل خۀمات پژعهش  ع انتشارات دانشگاه تهران صحافی و چاپ:
 تهران، خیاهان انقالب اسالم ، دانشگاه تهران ستی:نشانی پ

 www.jqclcs.ut.ac.ir آدرس وب سایت:

 clcs@ut.ac.ir آدرس الکترونیک:

 

 88349529، تلفن: 104خیاهان سمیه، پالک خیاهان مفتح،  آدرس مرکز پخش و فروش نشر میزان:
 66467770، تلفن: 83خیاهان انقالب، اهتۀای خیاهان فخر رازی، پالک آدرس فروشگاه نشر میزان: 

 دانشدۀه حقوق ع ولوی سیاس  دانشگاه تهران صاحب امتیاز:
 دانشگاه تهران( یار)استاد محمۀرضا تخشیۀ مسؤول: مدیر

 )دانشیار دانشگاه تهران( ول  خالق  سردبیر:
 

 
 اعضای هیات تحریریه:

 (دانشیار دانشگاه گیالن) حسین آقابابائی

 )دانشیار دانشگاه تهران( غالمحسین الهام
 (دانشیار  پردیس فاراه  دانشگاه تهران) آبادیاحمد حاجی ده

 )دانشیار دانشگاه تهران(سینی محمد حسید
 )دانشیار دانشگاه تهران( ولی رستمی

 (دانشیار دانشگاه تهران) ملیحه شیانی

 (دانشگاه شیراز دانشیار) هادی صادقیمحمد

 (دانشگاه والمه طباطبائ  دانشیار) نعلی مؤذن زادگانحس

 (دانشیار دانشگاه ولوی انتظام ) غالمرضا محمد نسل

 (پردیس فاراه  دانشگاه تهران دانشیار) محمود میرخلیلیسید

 پ
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 راهنمای تدوین مقاله

 الف( ضوابط مربوط به نویسنده:
   نویسنۀه )گان( کامل هاشۀ )هه فارس  ع انگلیس (؛گنای خانواد نای ع .1
وزش ، نای دانشدۀه، دانشگاه ع شهر محل دانشگاه نویسنۀه )گان( مشخص شود )هکه  میزان تحصیالت، رتبه ولم ، گرعه آم .2

 فارس  ع انگلیس (؛
 نویسنۀه مسؤعل مقاله معرف  گردد؛ .3
 ایمیل نوشته شود؛ .4
 نشان ، کۀ پست  ع شماره تلفن آعرده شود. .5

 ب( ضوابط مربوط به مقاله:
 صفحه نباشۀ؛ 20مقاله هیشتر از  .1
 ا هاشۀ )هه فارس  ع انگلیس (؛ونوان مقاله کوتاه ع گوی .2
 مقاله پیشتر جای  چاپ نشۀه یا هرای چاپ هه جای  دیگر فرستاده نشۀه هاشۀ؛ .3
 هاشۀ؛ cm 4.5، از چپ ع راست  cm  5.1ع حاشیه ها از هاال ع از پایین  A4صفحات مجله هه صورت  .4
 ع هه شیو  نگارش مجله نوشته عارسال شود: Word 2003مقاله در محیط  .5
 قلم متن ع پاعرق ، طول سطر چدیۀه ع متن،روایت  -
 (Times New Roman 15 انگلیس ) B Compset 17 Boldقلم ونوان مقاله  -
 (Times New Roman 12 انگلیس )B Compset 14 Bold قلم ونوان های اصل  -
 (Times New Roman 11 انگلیس ) B Compset 13 Boldقلم ونوان های فرو   -
 (Times New Roman 10 انگلیس )B Nazanin 11 Regular کلیۀی قلم متن چدیۀه ع عاژگان  -
 (Times New Roman 8 انگلیس )B Nazanin 10 Regular مناهع پایان  ع پاعرق  ها  -

 (Times New Roman 8 انگلیس )B Nazanin 9 Regular مناهع درعن متن  -
 B Nazanin 12 Regularقلم متن مقاله  -

 )هه فارس  ع انگلیس (؛ کلمه نباشۀ 250کلمه ع هیشتر از  150، کمتر از  چدیۀه در مقاله .6
 عاژگان کلیۀی حۀاقل پنج کلمه که ها کاما )،( از هم جۀا شۀه آعرده شود )هه فارس  ع انگلیس (؛ .7
 پذیرد؛ نم این مجله مقاله ترجمه شۀه  .8
 شونۀ. مقاالت رد شۀه وودت داده نم   .9

 ج( ضوابط استناد
ع کاف  است مناهع پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، فقکط  کنۀ پیرعی م « عن متن در»رعش استناد  این مجله از .1

 (.25، ص 1349ها آعردن نای نویسنۀه، سال انتشار، شماره صفحه داخل پرانتز معرف  شونۀ. نمونه: )ونایت، 
شکار، نوشکته هکا مشکخص     در صورت تعۀد مناهع از یک نویسنۀه در یک سکال هکا افکزعدن )الک ( ع )ب( در کنکار سکال انت       .2
 (.150، )ب(، ص 1349(، )ونایت، 14، )ال (، ص 1349شونۀ. نمونه: )ونایت،  م 
مناهع مورد استفاده در پایان مقاله، هه ترتیب الفبای ، نای خانوادگ  نویسنۀه، )ع اگر اثر چنۀ نویسنۀه داشته هاشکۀ، ترتیکب    .3

 شونۀ.  نویسنۀه اعل( تنظیم ع معرف  م الفبای
 نوشتن کتاب منبع در کتاهنامه چنین است:ترتیب  .4

 ، ونوان کتاب، نای مترجم، تعۀاد جلۀها، شماره چاپ، محل نشر کتاب، ناشر.)سال انتشار کتاب( نای خانوادگ  نویسنۀه، نای نویسنۀه
 ترتیب نوشتن مقاله منبع درکتاهنامه چنین است: .5

 دعره مجلکه، ، ، نکای متکرجم، نکای مجلکه    صکورت مایکل  ونوان مقاله هه نای خانوادگ  نویسنۀه، نای نویسنۀه )تاریخ انتشار مجله(،
 شماره مجله، صفحات اعل تا آخر مقاله.

 مناهع هه زهان خارج  نیز ها ترتیب هاال آعرده شونۀ. .6

 ت
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