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راهنامی نویسندگان

مجله مطالعات تطبیقی حقوق کشور های اسالمی از کلیه استادان ،صاحبنظران و پژوهشگران
حقوقی دعوت میمناید که مقاالت خود را با رعایت مقررات ذیل به سامانه  http://lcs.ilam.ac.irارسال کنند:

 -1راهنامی نگارش مقاله

•حجم مقاله (شامل همه صفحات اعم از عنوان ،چکیده ،بدنه ،نتیجهگیری و منابع) حداقل  6000و
حداکرث  8000کلمه و در قطع  A4باشد.
•مقاالت ارسالی باید در قالب برنامه  Wordبا فرمت  DOCیا  DOCXباشد.
•حاشیه مقاالت از چپ و راست  4/5و از باال و پائین  5/10میباشد.
•چکیدۀ فارسی مقاله ،در  150تا  300کلمه به همراه چکیدۀ انگلیسی باکیفیت ترجمۀ قابلانتشار
ارسال شود .ترجمه از طریق گوگل و مانند آن پذیرفتنی نیست.
•چکیده انگلیسی در ابتدای مقاله و بعد از آن چکیده فارسی قرار میگیرد .چکیده باید شامل مسئله،
روش تحقیق و دستاوردها باشد.
•چکیده مفصل انگلیسی مقاالتی که پذیرفته می شوند در  200تا  500کلمه تهیه و به سامانه ارسال میشود.
•تعداد واژگان کلیدی بین  4تا  7واژه یا به صورت ترکیبی از کلامت است .ترتیب واژگان باید برحسب
حروف الفبا باشد.
•معادل التین اسامی و اصطالحات مهجور (غیرفارسی) به صورت درون متنی و داخل پرانتز نوشته میشود.
•پاورقیها از طریق شامرهگذاری خودکار و به ترتیب در هر صفحه (دکمه ترکیبی )CTRL+ ALT+ F
ذکر میشود و بههیچوجه نباید بهصورت دستی شامرهگذاری گردد.
•عالئم نگارشی قبل از عدد تک (عدد پاورقی) ذکر شود.
•متامی عناوین ،بهجز مقدمه و نتیجه ،با شامره ترتیب بندی شوند و از ذکر عناوینی چون فصل و
بخش و گفتار و ...خودداری شود.
•مقاالت دارای مقدمهای یک تا دو صفحهای هستند که باید شامل پیشینه تحقیق ،انگیزه نگارش،
تعریف واژگان تخصصی ،بیان مشکالت ،نقد آثار مرتبط قبلی و خالصهای از ساختار کلی مقاله باشد و
سؤال و فرضیه مشخصی را مطرح مناید .برخالف پایاننامه/رساله ،عناوین مستقلی ،مانند مسئله تحقیق،
پیشینه تحقیق و  ،...در مقدمه و منت مقاله نوشته منیشود.
•در مقاالت منیتوان عنوان یک فصل را به مفاهیم و کلیات اختصاص داد.
•عنوان هیچیک از فصلها نباید با عنوان مقاله یکسان باشد.
•رضوری است برای هر یک از عناوین ،توضیحی دستکم در حد یک پاراگراف نوشته شود.
•نتیجهگیری مقاله نباید تلخیص مطالب ذکرشده باشد و حقیقتاً بایستی نتیجه مطالعه را بیان منوده
و پیشنهادهای مقتضی را ارائه کند.
•یک مقاله علمی -پژوهشی نباید به وب سایتهایی مانند ویکی پدیا و مانند آن ارجاع دهد .عالوه
بر این ،ارجاع به وبالگها و سایتهای بدون هویت ،ارزش علمی مقاله را مخدوش میکند .توصیه میشود

منابع مورد استفاده مربوط به ده سال آخر منتهی به نگارش مقاله باشد تا جدید بودن مقاله تقویت شود.
•مجله تنها مقاالت تطبیقی را میپذیرد .بنابراین محتوی و مفاد مقاله باید رویکرد تطبیقی داشته
باشد و ترجیحاً الزم است در عنوان مقاله نیز تطبیقی بودن برجسته شود.
•اگر مقاله جهت بازنگری کلی یا جزئی به نویسنده ارجاع شده است؛ نویسنده مکلف بوده تغییرات
و اصالحات احتاملی را با قلم رنگی مشخص کرده و ترجیحاً با تهیه جدولی به سواالت و ایرادات به طور
دقیق و علمی پاسخ دهد .الزم به ذکر بوده عدم مشخص منودن تغییرات مقاله منجر به عدم ارزیابی مقاله
توسط داوران و نهایتاً عدم پذیرش خواهد بود.

 -2راهنامی اندازه قلم
موضوع

عنوان مقاله فارسی
اسامی نویسندگان فارسی
مشخصات نویسندگان فارسی
منت چکیده فارسی
تیرتهای داخل منت
منت
پانویس فارسی
پانویس التین
عناوین جداول ،منودارها و شکلها
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منابع التین
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 -3راهنامی ارجاع دهی

اندازه
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نوع فونت

B Titr
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B Lotus
B Lotus
B Lotus
Times New Roman
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Times New Roman
Times New Roman

•شیوۀ ارجاعات بهصورت درونمتنی است که بدین شکل نوشته شود( :نام خانوادگی نویسنده ،سال:
شامره صفحه)؛ مانند( :کاتوزیان)86 :1390 ،
•منابع درونمتنی انگلیسی به همین شکل ذکر خواهد شد (.)96 :2001 ,Garland
•اگر به یک منبع بالفاصله برای بار دوم یا بیشرت ،پشت رس هم ،ارجاع داده شود ،مشخصات ارجاعات
به نحو فوق تکرار می شود.
•در ارجاع به نقل از منبعی که بهوسیله نویسنده دیده نشده ،به هر دو منبع ،ابتدا منبع اصلی و
سپس منبع مشاهدهشده ،استناد میشود.
•در صورت تعدد آثار منترششده از یک مؤلف در یک سال ،برای منایاندن ترتیب انتشار با حروف الف،

ب ،ج و ...متامیز شوند؛ برای مثال( :کاتوزیان (الف))53 :1380 ،
•در صورت تعدد منابع در یک ارجاع درونمتنی واحد از نقطهکاما «؛» بین آنها استفاده شود.
•ارجاعات درونمتنی با یکفاصله از عبارت یا جمله قبل خود رشوعشده و نقطه پایان جمله یا عالئم
ویرایشی دیگر بعد از پرانتز ارجاعات درونمتنی درج شود.
•برای آراء :دادنامه شامره (شامره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه) ،صادره از (مرجع
صادرکننده دادنامه)

 -4راهنامی تنظیم فهرست منابع

فهرست منابع در آخر مقاله با عنوان کلی منابع با تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی (ابتدا عربی و
سپس التین) بر اساس حروف الفبایی نام خانوادگی نویسنده ،بدون تفکیک بین کتاب و مقاله و ،...به
شکل زیر تنظیم شود:
 .1برای کتاب :نام خانوادگی ،نام مؤلف (سال) .عنوان کتاب (بهصورت برجسته) ،نام مرتجم یا مصحح
(در صورت وجود) ،ج ( ۱شامره جلد) ،چ ( 2شامره چاپ) ،محل نرش :نارش.
 .2برای مقاله :نامخانوادگی ،نام مؤلف (سال)« .عنوان مقاله داخل گیومه» ،نام مجله ،ش ( 1شامره
مجله) ،فصل ،صص (شامره صفحه اول و آخر مقاله).
 .3برای مجموعه مقاالت :نام خانوادگی ،نام مؤلف (سال)« .عنوان مقاله داخل گیومه»؛ نام کتاب
مجموعه مقاالت (به صورت برجسته) ،ج (شامره جلد) ،چ (شامره چاپ) ،محل نرش :نارش.
 .4برای آراء :دادنامه شامره (شامره دادنامه) به تاریخ (تاریخ صدور دادنامه) ،صادره از (مرجع
صادرکننده دادنامه)
 .5برای پایاننامهها :نام خانوادگی ،نام مؤلف (سال دفاع).عنوان پایاننامه (بهصورت برجسته)،
پایاننامه برای اخذ مدرک (کارشناسی ارشد /دکرتا) ،نام دانشکده و دانشگاه.
 .6برای طرح پژوهشی :نام خانوادگی ،نام مؤلف (سال) .عنوان طرح ،مشخصات طرح (درون دانشگاهی،
سازمانی یا ،)...نام دانشگاه یا سازمان.
 .7برای سایت :مؤلف (اگر مؤلف ندارد ،منبع با عنوان مطلب رشوع شود)« ،عنوان مطلب» ،تاریخ
انتشار (یا بیتا) ،به آدرس >http://example.com/32454< :آخرین بازدید  2بهمن .۱۳۹۸
 .8قوانین و مقررات باید با ذکر کامل عنوان قانون و سال تصویب ذکر شوند .اگر قانونی مربوط به
کشور خارجی است الزم است نام کشور در انتها داخل پرانتز به انگلیسی ذکر شود
نکته :در صورت تعدد نویسندگان متامی نامهای خانوادگی ایشان مقدم بر نام میآید و بین نام نویسندگان
از نقطهکاما استفاده شود .مثال :کاتوزیان ،نارص؛ کاویانی ،محمد؛ رمضانی ،علی و . ...در مواردی که دو
نویسنده وجود دارد در ارجاعات درونمتنی نام فامیل هر دو نویسنده با واو عطف میآید؛ مانند( :علیجانی
و کاویانی .)2 :1397 ،درصورتیکه بیش از دو نویسنده وجود دارد (رصفاً در ارجاعات درونمتنی) پس از نام
نویسنده اول عبارت «و دیگران» میآید؛ مانند( :علیجانی و دیگران .)2 :1397 ،هامنطور که گفته شد در
فهرست منابع پایان مقاله همیشه مشخصات متام نویسندگان بهطور کامل ذکر میشود.

-5راهنامی تنظیم مشخصات نویسندگان

•در ذیل نام هر نویسنده سمت وی به معنای جایگاه علمی او ذکر شود و نه جایگاه شغلی ایشان؛
مانند :استادیار گروه حقوق جزا /خصوصی دانشکده  ...دانشگاه ...
•به همراه فایل اصلی مقاله فایل مجزایی تحت عنوان مشخصات نویسندگان ارسال می شود که شامل
موارد ذیل خواهد بود :نام ،نامخانوادگی ،میزان تحصیالت ،سمت (جایگاه علمی و نه شغلی) نویسنده،
نشانی ،شامره متاس و نشانی الکرتونیکی
•از بیان عنوانهایی نظیر مهندس ،دکرت و ...در ابتدای اسامی نویسندگان مقاله خودداری گردد.
•مشخصات نویسندگان در صدر چکیده انگلیسی مانند زیر نوشته شود:
Assistant Professor, Faculty of Law & Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
•در هر مقالهای یکی از نویسندگان بهعنوان نویسنده مسئول تعیین میشود .این شخص باید فردی
باشد که بهطور منظم و مرتب ،ایمیل خود را بررسی میکند .بنابراین ،در هنگام ارسال مقاله الزم است
نویسندگان در این خصوص توافق کنند .الزم به توضیح است نویسنده مسئول در مقاالت رصفاً مسئول
مکاتبات است و کلیه نویسندگان از نظر حقوقی نسبت به مقاله مسئولیت دارند.
•مقاالت ارسالی باید بدون مشخصات نویسندگان بارگذاری شوند و مشخصات فقط در هنگام
بازنگری نهایی برای پذیرش به منت اصلی اضافه خواهد شد.
•یکی از نویسندگان مقاله باید دانش آموخته دکرتی یا عضو هیئت علمی دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی
معترب داخلی یا خارجی بوده و ترجیحاً از سابقه پژوهشی در موضوع مقاله ارسالی برخوردار باشد.
•از جدول ذیل برای ذکر مشخصات نویسندگان استفاده شود.
دانشجو کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی /جزا.../
دانشآموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی /جزاMA. in in Private Law/ Criminal Law /… .../
…Ph.D. Student in in Private Law/ Criminal Law /
دانشجوی دکرتی (رشته حقوق خصوصی /جزا.../
…Ph.D. in Private Law/ Criminal Law /
دانشآموخته دکرتی رشته حقوق خصوصی /جزا.../
Assistant Professor
استادیار
Associate Professor
دانشیار
Professor
استاد
Faculty of Law and Political Science
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
Corresponding Author
نویسندهمسئول
…MA. Student in Private Law/ Criminal Law /

-6شیوه ارزیابی و انتشار

•مقالهای به داوری ارجاع میشود که رویکرد تطبیقی داشته باشد .
•ضوابط فوق کامال رعایت شده باشد.
•مقاله ارسالی حداقل توسط دو داور ارزیابی خواهد شد .چاپ مقاله منوط به پذیرش دو داور و

تصویب نهایی هیئت تحریریه و رسدبیر مطابق با مقررات داخلی نرشیات خواهد بود .بنابراین نظرات
مثبت داوران به معنای پذیرش نهایی مقاله نیست ،بلکه پذیرش نهایی مقاله منوط به تأیید هیئت تحریریه
و رسدبیر مجله است.
•مجله در ویرایش مقاالت آزاد است.
•نویسندگان باید در هنگام بارگذاری مقاله خود تعهدنامه ای را دال بر رعایت حقوق مالکیت فکری
ارسال کنند .منت تعهدنامه در فرایند ثبت نام در دسرتس خواهد بود ( .فرم تعهدنامه  -فرم تعارض منافع)
•درصورتیکه در هر مرحله از مراحل بررسی حتی پس از پذیرش و نرش ،نقض حق مؤلف یا رسقت
علمی احراز شود این امر در سایت مجله به اطالع عموم خواهد رسید و پرونده به کمیته انضباطی دانشگاه
نویسنده مربوطه یا سایر مراجع صالحه قانونی گزارش میشود.
•مجله از نرمافزارهای مشابهات یاب یا پایگاههای داده علمی معترب جهت بررسی اصالت اثر استفاده
میکند.
•مجله مقاله ترجمهشده منیپذیرد.
•مجله از بررسی مقاله نویسندگانی که مقاله در حال داوری دیگری دارند یا مقالهشان پذیرش گرفته تا
هنگام چاپ آنها یا رد احتاملی مقاله در حال داوری معذور است .لذا این مقاالت از سامانه حذف خواهد
شد .توصیه میشود نویسنده مسئول پیش از ارسال مقاله وضعیت مقاالت سایر نویسندگان را بررسی مناید.
•آثاری که به مقاالت منترششده در مجله ارجاع دهند در داوری از امتیاز ویژه برخوردار میشوند.
بنابراین توصیه میشود مقاالت شامرههای پیشین مجله را بررسی و در صورت لزوم به آنها ارجاع دهید.

در این شماره می خوانید:
نسبتسنجی میان فدرالیسم و دموکرایس با تأکید بر حقوق کشورهای امارات و مالزی
محمد جاللی  ::سوگل سودبر
1-25

ش�وط کاهنده مسئولیت قراردادهای بیمه در حقوق اسالمی
پرویز باقری  ::حسین رضا گندمکار
27-44

حق پذیره در حقوق ایران و کشورهای اسالمی و برریس روشهای جایگزین آن در موقافات
ّ
نرصاله جعفری  ::سارا رمضانی
45-68

مطالعه تطبیقی استقالل فردی ض
قا� در قو ی ن
ان� جمهوری اسالمی ایران و افغانستان بر اساس تضمینات
پیش ن
قضا�
بی�شده در اصول بنیادین استقالل ی
عباداله رستمی چلکارسی  ::علی صادقی
69-94

برریس تطبیقی مفهوم و کارکرد تفکیک قوا در قانون اسایس جمهوری اسالمی ایران و پاکستان
یونس فتحی  ::محمد مهدی عروتی موفق
95-116

برریس تطبیقی ض�ورت همگرا� مصلحتگرایانه فقهی مجازاتهای ن
بد� در حقوق کیفری ایران و دیگر
ی
کشورهای اسالمی با حقوق ی ن
ب�الملل
سیدمح ّمدرضا موسوی فرد  ::زهرا شمسی زاد  ::حمیدرضا نوروزیان  ::پیامن منصوری
117-137

