
 نکات مهم و ضروری برای مولفین

 لحاظ ساختاری خواهدشد()عدم رعایت نکات ذیل سبب رد مقاله از 

 

 یبه زبان فارس متن مقاله)فایل بارگذاری کند پنجدر سامانه نشریه پژوهش های حقوق تطبیقی، مولف می بایست  .1

 :(داشته باشد یقیباشد و جنبه تطب

 

 فایل اصلی الف(

در طول  – (Word  به صورت نویسندگان و چکیده انگلیسی دقیق همراه مشخصاتزبان فارسی به فایل کامل مقاله به 

 نباید این فایل را تغییر دهد.هرگز فرآیند داوری مقاله و انجام اصلاحات، مولف 

ت و  در صفحه آخر مقاله در قسم )به فارسی(پس از ذکر عنوان مقاله در صفحه اول مقاله، نویسندگانمشخصات  -

 شود: قید ، به شرح ذیل)به انگلیسی(چکیده انگلیسی

 یسیو انگل یعنوان کامل مقاله به فارس -      

 مسؤول مقاله با ستاره مشخص شود( سندهی)نام نو یسیو انگل یبه فارس سندگانینو ای سندهینام  نو -      

 یسیلو انگ یبه فارس سندگانینو ای سندهیمحل اشتغال نو ایو نام مؤسسه  یرتبه علم ،یرشته تخصص -      

نگار  امیپ یشماره تلفن ثابت و همراه، شماره دورنگار و نشان ،یمسؤول مقاله : شامل نشانه پست سندهیکامل نو ینشان -      

 .یسیو انگل ی( به فارسیکی)پست الکترون

فرآیند داوری و پس از باشد. مولف باید در هر مرحله از لغت  0777مقاله بدون احتساب چکیده انگلیسی می بایست  -

احتساب  منابع مقاله؛ بدون یمقاله)عنوان مقاله( تا انتها یاز ابتداانجام اصلاحات نیز تعداد لغات را مدنظر قرار دهد)

 (.(یسیانگل دهیچک

 یآدرس دانشگاه و سندگانینو یو شامل عنوان و اسام ردیگ یمقاله و پس از منابع قرار م انیدر پا یسیانگل دهیچک -

 رییر هر مرحله تغد یسیانگل دهیچک نیباشد؛ همچن یم دواژگانیبه همراه کل دهیچک یو شامل متن اصل سندگانینو

 .دکن رییتغ ،یفارس دهیمتناسب با متن چک دیبا ،یفارس دهیچک

 

 )جهت ارسال به داور(سندگانیمقاله بدون نام نو PDF لیفا ب(

 

 ارسال به داور()جهت سندگانیمقاله بدون نام نو Word لیفاج( 

 

  تعهد نام نویسندگاند( 

مقاله ارسال ) است. یضوابط الزام نیتمام ا تیتعارض منافع و رعا یو افشا فیفرم تال ر،یفرم تعهدنامه به سردب لیتکم

 سندگانیوراستا، فرم تعهدنامه ن نیمجلات ارسال نشده باشد)در ا ریسا یهمزمان برا ایچاپ نشده  گرید هیشده در نشر

 .شود( لیتکم

 

بارگذاری  ،قسمت فراگذاری فایل های پیوست)در گواهی یا اسکرین شات مشابهت یابی مقاله از سایت ایران پیپر و(

 شود(

 یریشگیپ»به قانون  تیو با عنا یاز تخلفات پژوهش زیکشور و پره یپژوهشگران گرام فاتیاز تأل انتیبا توجه به لزوم ص -

وزارت  1۹۳۵/۵/۳مورخه  11/۵۲۶۵۲شماره  یعلم اتینشر نامهنیو بر اساس آئ «یآثار علم هیو مقابله با تقلب در ته



 

 
واهی مشابهت توسط گ فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی،بر اخلاق پژوهش، تمام  مقالات  یو فناور قاتیعلوم، تحق

 یاب که می بایست پژوهشگر و نویسندگان مقاله ارائه دهند، رصد می شود.

 تیدر سا یهمپوشان زانیباشد. م یدرصد قابل قبول م1۲در مقالات، تا  یهمپوشان ایمشابهت  زانیمحداکثر  -

https://iranpaper.ir /شود.  یم یبررس 

 ایو  یو گواه دیمقاله خود مطلع شو یهمپوشان زانیمراجعه کرده و از م تیسا نیقبل از ارسال مقاله، به امولف  -

 .دیینما قسمت فراگذاری فایل های پیوست، ضمیمهرا در هنگام ارسال مقاله در  یشات گواه نیاسکر

 

( از Review Article)یباشد. مقالات مرور سندگانینو ای سندهینو یو حاصل کار پژوهش یقیتحق دیمقاله با. ۵

 یمتنابه شود که منابع یم رفتهیپذ یمورد بحث، به شرط نهیدر زم یمجرب و صاحب مقالات پژوهش سندگانینو

 قرار گرفته باشد. قیمستند تحق

 شود. ینم رفتهیمقالات ترجمه شده پذ. ۹

فهرست منابع و مآخذ  ،یریگ جهینت ،یمقدمه، بدنه اصل ها،دواژهیکل ،یسیو انگل یفارس دهیمشتمل بر چک دیمقاله با. 4

ان گذاری کند و شماره تماس تمامی نویسندگرمولف می بایست مشخصات دقیق خود را در سامانه نشریه با باشد.

نام  ده،یاعم از چک هیمقاله در سامانه نشر یمراحل بارگذار یتمامو  در سامانه  و در فایل اصلی مقاله قید شود

 شود. لیتکم قیدق ستیبا یم یسیمنابع انگل ،یمنابع فارس سندگان،ینو

لزامی اایمیل دانشگاهی برای اعضای هیات درج شایان ذکر است در درج اسامی و مشخصات نویسندگان،ایمیل) .۲

اسامی و یب ترتو همچنین نویسنده مسئول، دقت لازم را بفرمایید؛ پس از ارسال مقاله، نشریه تغییری در  (است

با نام استاد  انیدانشجو نامهانیاز رساله/پامقالات برگرفته )نخواهددادانجام نویسندگان و ... صات مشخهمچنین 

 یم دیخصوص تاک نیشود)در ا یاستاد راهنما منتشر م تیراهنما ،مشاوران و دانشجو به صورت توام و با مسؤول

دانشگاه خود،  ینامه پژوهش نییمسئول مقاله را طبق آ سندهیو نو سندگانینو یریقرارگ بیگردد مولف مقاله ترت

 (.نخواهد شد جادیدر مقاله ا یرییو انتشار مقاله، تغ رشیذکر است پس از پذ انیشا د؛ینما میتنط

 ر پانویس درجد مؤسسه نام باشد می بایست شده تأمین ایمؤسسه توسط مقاله تهیه یا تحقیق مالی مخارج چنانچه .۶

 .شود

 .شود درج مقاله مستخرج از رساله یا پایان نامه است در پانویس چنانچه. 0

که در  یسندگانیمقاله نو یاز بررس یقیحقوق تطب یپژوهش ها فصلنامه گران،ید یفرصت برابر برا جادیمنظور ا به. ۵

 در نوبت چاپ دارند، معذور است.  ای یدرمرحله داور یمقاله ا ،مجله نیا

د)به استثناء ارشدانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی  اتمقال یاز بررسی قیحقوق تطب یپژوهش ها . فصلنامه۳

 دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس( معذور است.

بسته  یبه صورت داور یتخصص یداور، هیریتحر أتیه میو تصم یپس از بررسدر خصوص فرآیند داوری مقالات، . 17

  شود. یم یداور یقیداور تطب 1داور و  ۵و حداقل  (به صورت محرمانه)و دوسو ناشناش

 سندهینو یهمکارو  مسؤول مقاله است سندهیبه عهده نو یو حقوق یصحت و سقم مقاله به لحاظ علم تیمسؤول. 11

 کار خواهد بود. عیو موجب تسر یمسؤول مقاله در تمام مراحل الزام

 .داردیخود محفوظ م یمقالات را برا یراستاریو زیقبول و ن ایفصلنامه حق رد . 1۵

مولف محترم هنگام ارجاع دهی به منابع مورد استفاده در مقاله دقت شود که روش مأخذنویسی در این نشریه،  .1۹

APA  ،... فایل ه بمی باشد.)برای سهولت در انجام مأخذ نویسی و مشاهده مثال های مختلف در بخش مقاله، کتب و

 مراجعه نمایید.( این نشریه راهنمای نویسندگان



 

 
 یداور یبرا ،یقیحقوق تطب یپژوهش ها هیرساند نشر یبه اطلاع م، مقاله یبرا یپرداخت نهیهز زانیمدر خصوص  .14

ار از و به صورت خودک هیسامانه نشر قیفقط از طر ی ها،پرداختو تمامی  کند یم افتیدر نهیو چاپ مقالات هز

 انجام خواهد شد. زیاتصال به درگاه وار قیطر

 

 است: لیها به شرح ذ نهیهز 

 هزار تومان  177(: یمقالات) قبل از ارسال  به داور یداور -

 هزار تومان ۹77(: رشیانتشار)قبل از صدور پذ نهیهز  -

 

  .دینمایو منتشر م رشیپذ "یپژوهش-علمی اتمقال"فصلنامه فقط نیاتاکید می گردد . 1۲

یز در انتهای فایل اصلی نبرگردان منابع فارسی به انگلیسی را  هستندمقاله موظف  نویسندگان، در هنگام ارسال مقاله. 1۶

ر ددان منابع از فارسی به انگلیسی، راهنمای موردنظر در سامانه نشریه رد. جهت سهولت انجام برگمقاله ارسال کنن

 قسمت راهنمای نویسندگان قرارداده شده است.

 


