راهنماي نگارش مقاله
درج مقاالت و تأليفات اعضاي هيأت علمي دانشگاهي و پژوهشي در اين دو فصلنامه ميتواند در ارتقاي ايشان مؤثر
باشد؛ عليهذا از كلية اعضاي هيأتهاي علمي ،استادان ،صاحبنظران ،پژوهشگران و مترجمان حقوق و داوريهاي بينالمللي
دعوت ميشود تا مقاالت خود را كه مرتبط با موضوع و هدف مجله باشد جهت بررسي و چاپ به دفتر مجله حقوقي
ارسال دارند و ضمناً به نكات زير توجه فرمايند:
·نام ،نام خانوادگي ،ميزان تحصيالت ،رتبه علمي دانشگاهي (به دو زبان فارسي و انگليسي) ،نشاني ،كدپستي ،شماره
تلفن و نشاني پست الكترونيكي ( )e-mailخود را قيد نماييد.
·مقاالت را بر روي يك طرف هر برگ ،با رعايت فاصلة مناسب بين سطرها ،حتياالمكان تايپ شده همراه لوح فشرده
( )CDو يا ديسكت آن و در صورت ارائة دستنويس بهنحو خوانا ارسال نماييد.
·مقاله نبايد قبالً براي چاپ به مجلة ديگري داده شده و يا در جايي چاپ شده و يا در حال چاپ باشد.
·به هر مقاله كليد واژهاي در حدود ده كلمه و چكيدهاي به فارسي و نيز انگليسي يا فرانسه در حدود  150كلمه پيوست
نماييد كه در آنها موضوع ،ساختار و نتيجة اصلي مقاله ذكر شده باشد.
·معادل التين واژگان تخصصي و اسامي خاص با درج ستاره مقابل آن در زيرنويس همان صفحه آورده شود.

منابع مورد استفاده براي پژوهش و نگارش مقاالت با الگوي زير ارائه شود:
الف) كتابها :بهصورت درون متني و با شمارههاي مسلسل با آوردن نام خانوادگي و نام نويسنده ،عنوان كتاب درون
گيومه ،نام مترجم ،ناشر ،سال انتشار ،منبع و شمارة جلد و صفحه مورد استفاده از منبع و هرجا نقل قول مستقيم و
غيرمستقيم پايان ميپذيرد؛
ب) مقاالت :به صورت درون متني و با شمارههاي مسلسل به ترتيب نام خانوادگي و نام نويسنده ،عنوان مقاله در داخل
گيومه ،نام مترجم ،نام مجله ،دوره يا سال ،شمارة مجله ،تاريخ مجله و شماره صفحه مورد استفاده.
ج) در صورت تكرار منبع : ،به درج نام خانوادگي نويسنده كلمه «همان» شماره جلد و صفحه اكتفا شود.
د) در ارجاعات بعدي :به تناسب از عبارت پيشين ( ).op.citو همان ( ).Ibidاستفاده شود.
·مقاالت ترجمه شده بايد همراه با نسخهاي از متن اصلي باشد.
·مقاالت ارسالي توسط استادان صاحبنظر در زمينة موضوع مقاله ارزيابي خواهد شد.
·مقاالت ارسالي برگردانده نميشود.

