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 1385گردد که تا سال بازمی 1349شناسی« به سال نشریه »مطالعات حقوق کیفری و جرمپیشینۀ 

شد و سپس از بهار  سیاسی« منتشر می  سال با نام »مجله دانشکده حقوق و علوم  36به مدت 

موجب مجوز شماره  و به 1393با نام »فصلنامه حقوق« انتشار یافت. از سال  1393تا بهار  1386

صادره از کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم،   1/11/1393مورخ  2029/18/3

از   پژوهشی -بار علمیشناسی« با اعتتحقیقات و فناوری، نشریه »مطالعات حقوق کیفری و جرم

  شود.می طور مستقل منتشرفصلنامه حقوق جدا شده و به

بندی نشریات به  حذف تقسیم ضمن 2/2/1398نامه نشریات علمی مصوب آیین  پس از آن،

ترویجی، و قرار دادن این دو دسته تحت عنوان واحد »نشریات  -پژوهشی و علمی-علمی

( در وهشی، ترویجی، مروری، کوتاه و...مقاله )پژ علمی«، این نشریات را موظف به درج نوع

 صفحه اول هر مقاله نمود.
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 راهنمای تدوین مقاله 
 ضوابط مربوط به نویسنده: (الف 

 ؛انوادگی نویسنده )گان( کامل باشد. )به فارسی و انگلیسی(نام و نام خ. 1
)به  گان( مشخص شود) سندهینودانشگاه  میزان تحصیالت، رتبه علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه و شهر محل. 2

 ؛فارسی و انگلیسی(

 ؛ل مقاله معرفی گرددونویسندۀ مسو. 3

 ؛ایمیل نوشته شود. 4

 ؛ورده شودآشماره تلفن و  نشانی، کد پستی. 5

 وابط مربوط به مقاله: ض ( ب
 ؛صفحه نباشد 20مقاله بیشتر از  .1
 ؛گویا باشد )به فارسی و انگلیسی( عنوان مقاله کوتاه و. 2

 ؛ی چاپ به جایی فرستاده نشده باشدمقاله پیشتر جایی چاپ نشده یا برا. 3

 ؛باشد 4.5cm، از چپ و راست 5.1cmو حاشیه ها از باال و از پایین  A4صفحات مجله به صورت . 4

 و به شیوۀ نگارش مجله نوشته و ارسال شود: Word 2003در محیط مقاله . 5

 رعایت قلم متن و پاورقی، طول سطر چکیده و متن، -
 Times New Roman 15))انگلیسی B Compset 17 Boldه قلم عنوان مقال -

 Times New Roman 12))انگلیسی B Compset 14 Bold اصلی هایقلم عنوان -

 Times New Roman 11))انگلیسی B Compset 13 Bold قلم عنوان های فرعی -

 Times New Roman 10))انگلیسی B Nazanin 11 Regular کلیدی نقلم متن چکیده و واژگا -

 Times New Roman 8)انگلیسی( B Nazanin 10 Regular منابع پایانی و پاورقی ها -

 Times New Roman 8)انگلیسی( B Nazanin 9 Regular یمنابع درون متن -

 B Nazanin 12 Regularقلم متن مقاله  -

 کلمه نباشد )به فارسی و انگلیسی(؛ 250کلمه و بیشتر از  150کمتر از  در مقاله،چکیده . 6

 جدا شده آورده شود )به فارسی و انگلیسی(؛پنج کلمه که با کاما )،( از هم کلیدی حداقل گان واژ. 7

 ی پذیرد؛ماین مجله مقاله ترجمه شده ن . 8

 مقاالت رد شده عودت داده نمی شوند.. 9

 وابط استنادض ج(
کند و کافی است منابع پس از نقل قول مستقیم یا غیرمستقیم، فقط با این مجله از روش استناد »درون متنی« پیروی می. 1

 .(25، ص 1349)عنایت، نمونه:  .پرانتز معرفی شوندداخل نتشار، شماره صفحه ، سال اندهویسنام ن آوردن 
 ها مشخصدر صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال، با افزودن )الف( و )ب( در کنار سال انتشار، نوشته. 2

 .(150ص )ب(،  1349(، )عنایت، 14)الف(، ص  1349نمونه: )عنایت،  .شوندمی
ثر چند نویسنده داشته باشد، ترتیب انابع مورد استفاده در پایان مقاله، به ترتیب الفبایی، نام خانوادگی نویسنده، )و اگر م. 3

 شوند.ده اول(، تنظیم و معرفی میالفبایی نویسن
 ترتیب نوشتن کتاب منبع در کتابنامه چنین است:. 4

 ،، نام مترجم، تعداد جلدها، شماره چاپ، محل نشر کتابعنوان کتاب ،ب(نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )سال انتشار کتا
 ناشر.

 ترتیب نوشتن مقاله منبع در کتابنامه چنین است:. 5
شماره مجله،  دورهنام مترجم، نم مجله، ه به صورت مایل، عنوان مقال ،نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده )تاریخ انتشار مجله(

 آخر مقاله.صفحات اول تا مجله، 

 شوند.نابع به زبان خارجی نیز، با ترتیب باال آورده می. م6



 

 


