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 ب

دانشـکدة حقـوق و علـوم سیاسـی بـه سـه » فصلنامه حقوق« 1393 از سال
 »فصلنامۀ مطالعات حقوق کیفري و جرم شناسی«ه از جمله فصلنامۀ جداگان

 1/11/1393مـورخ  20209/18/3تبدیل شده است. به موجب مجوز شماره 
صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري، 

 .این نشریه اعتبار علمی ـ پژوهشی دارد
 



 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 جمشیۀ غالملو )استادیار دانشگاه تهران( :مدیر نشریه

 
 صۀیقه رضاپور :صفحه آرا

 هنیاد حقوق  میزان ناشر:
 X060- 2011شماره شابک:

 انتوم 31000قیمت: 
 اداره کل خۀمات پژعهش  ع انتشارات دانشگاه تهران صحافی و چاپ:

 تهران، خیاهان انقالب اسالم ، دانشگاه تهران نشانی پستی:
 www.jqclcs.ut.ac.ir آدرس وب سایت:

 clcs@ut.ac.ir آدرس الکترونیک:

 

 11113023، تلفن: 301خیاهان سمیه، پالک خیاهان مفتح،  آدرس مرکز پخش و فروش نشر میزان:
 66166660، تلفن: 11خیاهان 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 ل:مدیر مسوو

 )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(محمد حسینی سید
 گاه تهران()دانشیار دانش ولی رستمی

 (دانشیار دانشگاه تهران) ملیحه شیانی

 (دانشگاه شیراز دانشیار) هادی صادقیمحمد
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 (دانشیار دانشگاه ولوی انتظام ) غالمرضا محمد نسل

 (پردیس فاراه  دانشگاه تهران دانشیار) محمود میرخلیلیسید
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 راهنماي تدوین مقاله

 الف) ضوابط مربوط به نویسنده:
 (گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی)؛ی نویسنده گنام خانواد نام و .1
میزان تحصیالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده (گان) مشخص شود (بـه  .2

 فارسی و انگلیسی)؛
 نویسنده مسؤول مقاله معرفی گردد؛ .3
 ایمیل نوشته شود؛ .4
 نشانی، کد پستی و شماره تلفن آورده شود. .5

 ط مربوط به مقاله:ب) ضواب
 صفحه نباشد؛ 20مقاله بیشتر از  .1
 عنوان مقاله کوتاه و گویا باشد (به فارسی و انگلیسی)؛ .2
 مقاله پیشتر جایی چاپ نشده یا براي چاپ به جایی دیگر فرستاده نشده باشد؛ .3
 ؛باشد cm 4.5، از چپ و راست  cm  5.1و حاشیه ها از باال و از پایین  A4صفحات مجله به صورت  .4
 و به شیوة نگارش مجله نوشته وارسال شود: Word 2003مقاله در محیط  .5
 رعایت قلم متن و پاورقی، طول سطر چکیده و متن، -
 )Times New Roman 15 انگلیسی( B Compset 17 Boldقلم عنوان مقاله  -
 )Times New Roman 12 انگلیسی(B Compset 14 Bold قلم عنوان هاي اصلی -
 )Times New Roman 11 انگلیسی( B Compset 13 Bold قلم عنوان هاي فرعی -
 )Times New Roman 10 انگلیسی(B Nazanin 11 Regular قلم متن چکیده و واژگان کلیدي  -
 )Times New Roman 8 انگلیسی(B Nazanin 10 Regular منابع پایانی و پاورقی ها  -
 )Times New Roman 8 انگلیسی(B Nazanin 9 Regular منابع درون متنی -
 B Nazanin 12 Regularقلم متن مقاله  -
 (به فارسی و انگلیسی)؛ کلمه نباشد 250کلمه و بیشتر از  150، کمتر از  چکیده در مقاله .6
 واژگان کلیدي حداقل پنج کلمه که با کاما (،) از هم جدا شده آورده شود (به فارسی و انگلیسی)؛ .7
 پذیرد؛ نمیاین مجله مقاله ترجمه شده  .8
 شوند. ت رد شده عودت داده نمیمقاال  .9

 ج) ضوابط استناد
و کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیر مستقیم، فقـط کند پیروي می» درون متنی«روش استناد  این مجله از .1

 ).25، ص 1349با آوردن نام نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه داخل پرانتز معرفی شوند. نمونه: (عنایت، 
عدد منابع از یک نویسنده در یک سال بـا افـزودن (الـف) و (ب) در کنـار سـال انتشـار، نوشـته هـا مشـخص در صورت ت .2

 ).150، (ب)، ص 1349)، (عنایت، 14، (الف)، ص 1349شوند. نمونه: (عنایت،  می
ده داشته باشد، ترتیـب منابع مورد استفاده در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، (و اگر اثر چند نویسن .3

 شوند.ی نویسنده اول) تنظیم و معرفی میالفبای
 ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است: .4

 ، عنوان کتاب، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتاب، ناشر.)سال انتشار کتاب( نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده
 ابنامه چنین است:ترتیب نوشتن مقاله منبع درکت .5

 دوره مجلـه،، ، نـام متـرجم، نـام مجلـهصورت مایـلعنوان مقاله بهنام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده (تاریخ انتشار مجله)، 
 شماره مجله، صفحات اول تا آخر مقاله.

 منابع به زبان خارجی نیز با ترتیب باال آورده شوند. .6

 ت
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