
 :البرز یدادگستر یکانون وکال یو ارسال مقاالت فصلنامه حقوق کاربرد نيتدو یراهنما

 

 .است Microsoft Word نرم افزار مورد استفاده براي تايپ -

 .کلمه باشد ١٠٠٠٠از  شيب ديمقاله نبا -

 .کند یم یرويپ »سيپانو«مجله از روش استناد  نيا -

 .باشد یدر دست بررس ايچاپ شده  گريدر مجله د ديمقاله نبا -

 .مسئول است سندهيصحت مطالب مقاله، برعهده نو تيمسئول -

 .شود یعودت نم یمقاالت آزاد است و مقاله ارسال شيرايمجله در و -

 یقاتيتحق ميمحصول کار ت ايباشد  یکه مستخرج از رساله دکتر یمگر در صورت ست؛ين یابيقابل ارز سندهياز دو نو شيمقاله با ب -
 .وکال باشد یکانون ها

در اول سطر درج  ديبا  Bold ١٢ Bzar و کلمه "چکيده" و" پيشگفتار" در اولين خط با قلم ١٣ Bzar متن چکيده و پيشگفتار با قلم -
 .شود

 Bold ١٢ B zar با قلم ديقسمت ها با ريو سا Bold ١٤ B zar مختلف فصل ها با قلم یو بخش ها ١٤ زيبا سا B zar  متن با  قلم -
 تايپ شود. (توجه: شماره فصل با حروف نوشته شود.)

 .کلمه است ٣٠٠تا  ١۵٠ یسيو انگل یفارس دهيچک یتعداد کلمات مجاز برا -

 .کلمه است ۵تا  ٣ یسيو انگل یواژگان فارس ديکل -

 ،یوق)، شغل حقیسيو انگل ی(فارس یو دانشگاه یعلم رتبه الت،يتحص زانيمسئول، م سندهيمقاله، نو سندهينو ینام و نام خانوادگ -
  .شود یذکر م بيبه ترت کيپست الکترون یشماره تلفن، نمابر و نشان ،یکدپست ،ینشان

 .شود یهر صفحه ذکر م سيو منابع و ارجاعات در پانو یخارج یو اسام یواژگان تخصص نيمعادل الت -

ام، سال انتشار، نام اثر، نام مترجم (در صورت ترجمه بودن)، نوبت چاپ، نام ناشر و ن ،ینام خانوادگ بيبه ترت یدر منابع فارس -
چاپ اول، نشر دانش  ،یالملل نياز حقوق تجارت ب ی، مباحث ١٣٧١ عا،يرب ،ینيشود؛ به عنوان مثال، اسک یشماره صفحه ذکر م

  ٢۵امروز، ص 

 .شود یسال انتشار و شماره صفحه درج م ،ی) صرفاً نام خانوادگسي(پانو یدر ارجاعات درون متن -

نام و نام  بيبه ترت سندگانينو ريسا یبه شکل فوق ذکر شده و اسام سندهينو نيمتعدد است صرفاً نام اول سندگانينو یاگر اثر دارا -
 .گردد یدرج م یخانوادگ

 نيا ري(اگر مطلب در همان صفحه باشد) در غاست  یآن، ذکر کلمه همان، کاف هيدر صورت تکرار منبع بالفاصله پس از ذکر اول -
 .گردد یصورت، پس از ذکر کلمه همان، شماره صفحه هم درج م

صفحه،  ريياست و در صورت تغ یکاف نيشيصاحب اثر و کلمه پ یفقط ذکر نام خانوادگ گر،يدر صورت تکرار منبع پس از منابع د -
 .درج شود ديشماره صفحه هم با

شود؛ به  یسال انتشار، نام کتاب، شماره چاپ، محل نشر، ناشر و شماره صفحه ذکر م ،یکر نام، نام خانوادگذ ن،يدر منابع الت -
 عنوان مثال

Manirakiza, Pacifique, ٢٠٠٩ «l’Afrique et le système de justice pénale internationale», African Journal of 
Legal Studies, p. ٣١ 



 

 .شود یسال انتشار و شماره صفحه درج م ،یهم صرفاً نام خانوادگ ني) منابع التسي(پانو یتندر ارجاعات درون م -

 .درج شود ديصفحه، شماره صفحه هم با رييو در صورت تغ .Ibid در صورت تکرار بالفاصله منبع، ذکر کلمه -

 ريياست و  در صورت تغ یکاف .op .cit و سپس ذکر کلمه سندهينو یذکر نام خانوادگ گر،يدر صورت تکرار منبع پس از منابع د -
 .ذکر شود ديصفحه، شماره صفحه هم با

همانند مبحث، عدد، گفتار، فصل، بخش و ... استفاده نشود، بلکه  ؛یاز کلمات یمختلف در متن اصل یمشخص کردن قسمت ها یبرا -
 .و ... استفاده گردد ١ -١و  ١از اعداد به عنوان مثال 

 .)نيو سپس منابع الت یشود. (ابتدا منابع فارس یمقاله درج م یدر انتها يیالفبا بيمنابع به ترت هيلک -

 .ارسال گردد  Practicallaw.alborzbar@gmail.com : ليميصرفاً به ا word و pdf مقاالت در دو فرمت -

 .رد مقاالت واصله آزاد است اي رشيفصلنامه در پذ -

انصراف  یچنانچه حداکثر ظرف مدت دو هفته اقدام نگردد، به منزله  ش،يرايو ايمقاله واصله جهت اصالح  در صورت اعاده -
 .مجدد خارج خواهد شد یابيو مقاله از روند ارز یتلق سندهينو

 .نديفصلنامه ارسال نما کيالکترون یرا به نشان شانيشنهادهايپ ايتوانند انتقادات  یم یمخاطبان گرام -

 .فصلنامه هستند نيا رشيو پذ یدر اولويت داور یمقاالت كاربرد��


