شیوهنامه نگارش و ارسال مقاله
الف) ضوابط کلی
 .5مجل تحقیقات حقوقی هر س ماه یکبار ب انتشار مقاالت علمی -پژوهشی در زمین های مختلف حقوقی و مباحه
مرتبط با این رشت میپردازد.
 .0ارسال و پیگیری مقاالت صرفاً از طریق سامان پند ب نشانی:
http://scj.sbu.ac.ir/index.php/researchejuridique

.9
.9
.1
.1
.9
.2

امکانپ ذیر است .از همین رو خواهشمند است از هرگون ارسال نسهخ کتبهی مقاله به دفتهر مجله یها ارسهال
ایمیلهای محتوی مقال ب آدرس ایمیل مجل خودداری شود.
مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در مقال ب عهده نویسنده یا نویسندگان آن است.
فصلنام در پذیرش ،رد و ویرایش مقاالت آزاد است.
نویسنده با ارائ مقال ب مجل  ،کلی حقوق مادی آن را ب دانشگاه شهید بهشتی ،دانشکده حقوق و مجله تحقیقهات
حقوقی واگذار مینماید.
مقاالت دریافتی پس از ارجاع ب داوری قابلاسترداد نخواهد بود.
دانشجویان الزاما بایستی همراه با یکی از استادان عضو هیات علمی مقال ارائ نمایند.
نوع داوری فصلنام ب صورت بی نام و حداقل دو داور می باشد.

ب) شرایط محتوایی
.5
.0
.9
.9
.1

مقال میبایست در حوزههای مرتبط با موضوع فصلنام باشد.
مقال بایستی واجد درج علمی -پژوهشی تلقی گردد.
نوع مقاالتی ک برای چاپ ارسال میشود باید محصول تحقیقات نویسندگان و متضمن دست آورد علمی جدیهد بها
تکی بر نتایج عملی باشد.
مقال نمیبایست قبالً در مجالت داخل کشور چاپشده و یا همزمان ب نشری داخلی دیگری ارسالشده باشد.
ازآنجاک زبان مجل فارسی است ،الزم است آیین نگارش زبان فارسهی کهامالً رعایهت گردیهده و از به کهار بهردن
اصطالحات خارجی ک معادل دقیق و پذیرفت شده فارسی دارند خودداری شود.

ج) شرایط شکلی
 .5حداکثر حجم مقال مشتمل بر کلی ی صفحات اعم از عنوان ،چکیدهها ،بدن  ،نتیج گیری و منابع  6888کلمـه در
قطع  A9ب شرح آتی خواهد بود.
 .0فرمت دریافتی فایل مقال  Docیا (Docxآفیس  0229یا جدیدتر) خواهد بود.

پنج

راهنمای تنظیم اندازه و قلم مقاالت
موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقال ب فارسی

Bold 59

B Mitra

اسامی نویسندگان ب فارسی

Bold 55

B Mitra

متن چکیده فارسی

Italic 59

B Mitra

تیترهای داخل متن

Bold 59

B Mitra

کلیدواژه فارسی

Italic 59

B Mitra

متن

59

B Mitra

پانویس فارسی

55

B Mitra

پانویس انگلیسی

52

Times New Roman

عناوین جداول ،نمودارها و شکلها

52

B Mitra

منابع فارسی

59

B Mitra

منابع انگلیسی

55

Times New Roman

راهنمای تنظیم اندازه و قلم چکیده انگلیسی
چکیدههای انگلیسی
عنوان مقال انگلیسی

Bold 59

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

Bold 55

Times New Roman

تیتر Abstract

Bold 59

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

55

Times New Roman

کلید واژه انگلیسی

59

Times New Roman

 .9مقال بایستی مشتمل بر قسمتهای ذیل باشد:


صفحه اول :عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی فارسی
 عنوان مقال نام نویسندگان رتب ی علمی ،آدرس پست الکترونیک نویسندگان مقال همراه با تعیین نویسنده مسؤول ،در پاورقی صفح ی اولدرج خواهد شد.
 پس از یک خط فاصل از نام نویسندگان ،چکیدهی فارسی مقال میبایست پس از طهرح مقدمه ای کوتهاه ،دسهتآورد اصلی مقال را ب اختصار بیان نماید.
 -حجم چکیده حداکثر  012کلم و تعداد کلید واژگان حداقل  9و حداکثر  1کلم خواهد بود.



صفحه دوم :عنوان ،چکیده و کلمات کلیدی به زبان انگلیسی
 عنوان مقال و نام نویسندگان ب زبان انگلیسی میبایست در صفح ی دوم درج گردد.  -رتب ی علمی ،آدرس پست الکترونیک نویسندگان مقال همراه با تعیین نویسنده مسهؤول به زبهان انگلیسهی درپاورقی صفح ی دوم درج خواهد شد.

شش

 پس از یک خط فاصل از نام نویسندگان ،چکیدهی انگلیسی مقال میبایست پس از طرح مقدمه ای کوتهاه ،دسهتآورد اصلی مقال را ب اختصار بیان نماید.
 حجم چکیده انگلیسی حداکثر  012کلم و تعداد کلید واژگان حداقل  9و حداکثر  1کلم خواهد بود.

صفحه سوم :مقدمه
 در مقدم می بایست حتیاالمکان ب بیان هدف ،طرح مسهلل  ،موردتحقیهق ،ضهرورت و مبهانی تهوجیهی موضهوعتحقیق پرداخت شود.



صفحات بعدی :بدنه مقاله
 عناوین اصلی و فرعی و فصلبندی موضوعی باید حاوی نظم منطقی و با رعایت شماره گذاری عددی باشد؛ کلیهی مطالب ب استثنای مقدم و نتیج باید حداکثر ذیل  1شماره آورده شود.
 یافت ها و نتیج گیری مندرج در پایان مقال باید حاوی مطالب علمهی و منطقهی در مهورد پرسهشهها و فرضهیاتارائ شده در مقال باشد.
 ارجاعات در متن مقال ب ترتیب شمارهگذاری شده و بر طبق شمارهای ک در مهتن به آن دادهشهده در زیرنهویسهمان صفح خواهد آمد .پاورقیها در هر صفح از شماره  5شروع میشود الزم به ذکهر اسهت سهبک ارجاعهات
میبایست همانند سبک درج فهرست منابع باشد.



صفحه آخر :فهرست منابع
 منابع می بایست ب تفکیک نوع منبع (فارسی/التین و کتاب/مقال /قوانین/منبهع الکترونیک/پرونهدههها) درجشهده وب صورت اعداد متوالی شمارهگذاری گردند.
 -کلی منابع باید ب زبان انگلیسی نیز نوشت شوند.

کتاب فارسی:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده (و نام خانوادگی نویسندهی بعدی ،نام نویسنده) ،عنوان کتاب )توپر) ،نام متهرجم یها
مصحح ،محل انتشار ،نام ناشر و سال انتشار( ،صفح یا صفحات در صورت ارجاع در پانویسها) .مثال:
فلسفی ،هدایت اهلل ،حقوق بینالملل معاهدات ،تهران :فرهنگ نشر نو ،(5929 ،ص.)29 .

دو نویسنده یا بیشتر:
نام خانوادگی ،نام ،نام و نام خانوادگی نویسنده دوم ب بعد .عنوان کتاب .محل نشر :انتشارات ،سهال انتشهار( ،صهفح یها
صفحات در صورت ارجاع در پانویسها).
مثال:
دمرچیلی ،محمد ،علی حاتمی و محسن قرائی .قانون تجارت در نظهم حقههوقی کنههونی .ویههرایش اول .تههران :خلهیج
فارس ،5922 ،ص .529

کتاب انگلیسی:
نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده .عنوان کتاب .شماره ویرایش .محل نشر :انتشارات ،سال انتشار( ،صفح یا صفحات
در صورت ارجاع در پانویسها) .مثال:
Pollan, M. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. 0nd Ed. New York:
Penguin, 0221.

دو نویسنده یا بیشتر:
نام خانوادگی ،نام ،و نام و نام خانوادگی نویسنده دوب ب بعد .عنوان کتاب .،شمارگان چاپ .محل نشر :انتشارات ،سال انتشار.

هفت

مثال:
Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. The War: An Intimate History, 5395–5391. First Ed. New
York: Knopf, 0229.

مقاله فارسی:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،عنوان مقال ب صورت توپر ،نام نشری  ،دوره /سال ،شماره مجل  ،صفحات شروع تا
پایان (در ارجاعات شماره صفح ی ارجاعی) .مثال:
صفایی ،سید حسین ،نگاهی دیگر به ضابطه کفایت علم اجمالی در مورد معامله :تفسیر ماده  656قانون
مدنی بر مبنای قاعده غرر ،مجل تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی ،پاییز  ،35شماره  ،13صص .95-10

مقاله انگلیسی:
نام خانوادگی ،حرف اول نام نویسنده .عنوان مقال در گیوم  ،نام مجل (ب صورت  )Italicشماره مجل (سال انتشار):
صفح در صورت ارجاع در پانویس .مثال:
Joshua I, W.“The Market in Plato’s Republic,” Classical Philology 529 (0223): 992.

پایان نامه و رساله فارسی:
نام خانوادگی ،نام .عنوان .رسال  /پایان نام  ،محل دانشگاه :نام دانشگاه ،سال چاپ.
مثال:
یروانیان ،امیر« .سیاستگذاری جنایی؛ مبانی ،اصهول راهبهردی و مهدلهها» .رسهال دکتهرا ،تههران :دانشگاه شهید
بهشتی5932 ،

پایان نام و رسال انگلیسی:
نام خانوادگی ،نام .عنوان .رسال /پایان نام  ،نام دانشگاه ،سال چاپ.
مثال:
”Choi, Mihwa. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.
PhD diss., University of Chicago, 0222.

منبع الکترونیک:
نام خانوادگی نویسنده ،نام نویسنده ،عنوان مقال (توپر) ،نام مجل یا سایت ،آدرس سایت قابل دسترسی ،تاریخ آخرین
بازدید .مثال:
Lang, Jon, the Protection of Commercial Trade Secrets, 01 European Intellectual property
Review No 910 (October 0229), available at:
http://www.nsi.org/library/espionage/asta/html(last visited on 22/29/ 0255).
 .9ب منظور ثبت الکترونیک مقال  ،شما نیازمند دو فایل از مقال خود هستید؛ فایل اول با مشخصات فوق تنظیم گردیده
و فایل دوم فاقد نام و مشخصات نویسنده یا نویسندگان (فارسی یا انگلیسی) خواهد بود.
 .1در هنگام ثبت مقاالت دارای بیش از یک نویسنده ،ارسال فایل حاوی اسکن تلییدی سایر نویسندگان ب بعد الزامهی
میباشد.
نویسندگان محترم میتوانند راهنمای کامل کار با سامانهی پند و اطالعات جامعتر را از سایت مجله به
آدرسwww.LawResearchMagazine.irدریافت نمایند.

هشت

